
॥ ॥ श्रीः ॥ 
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संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता गहपिभ्मिः ( काष्यादश्चं ) 

सस्छृेत भाषाका ही दृष्या नाम दववाणी दहे) विश्वकी विविध भाषा्रौमें 
यही एक भाषा है जो वस्तुत" स्वगे थवतीर्णं हई दै , क्योकि विश्ववामयका 
अवसच पुराना अनादि वेद् धन्थका खजन "भवान्ने सर्वप्रथम इसी भाषा सें किया हैः-- 

श्रनादिभिधना निद्या यागस्य "वयरस्खा | 
राद वेदमयी दिव्या यतः खवः पचः ॥ (कृण दवै" माप्य ) 

तत्वात् शयु साक्षाक्कतवर्मा महधिर्योके अपसैन श्चन्नभवते लेकर श्राघु- 
निक कालक बडे बडे भारतीय मनीपिर्योके स्रवा श्रात-प्रेत होनेके कारण 
संस्छृतवादमयका महत्व लोकोत्तर होगा है ! सरली पुरातत्वक्षे विषयमे पूणं 
प्मौर यथाथ ज्ञानक लिये संस्कृत ही एकमात्र अनन्यसाधारण साधन है) अतः 
स्वतत्र मारतकौ विधानल्षभा यदि दिवरेकसे तरिवार सर्य तो मारना राजसु 

भगवती सुरभारतीको दही पहनाना चहिये था । क्याक्ि इस दैशकी 
समूची सस्कृति, सारा इतिहास श्रौर समस्त ज्ञान-विज्ञान सव संस्छृतसे ही भरे 
पडे दं किबहुना ऋभ्वेदफे एेसा विज्ञान-रोशका रताकरं प्रथ भी संस्कृतवाद्मय 
टे नौर् यदी कारण दै किं ्न्यान्य देणे विमशेक विद्वान् सस्छृतवाकमथके ्रत्यैक 
प्ंग 7 -गभ्ययन शौर श्रनुखन्धान बडे भनयोगश्े कतै है । पर यहां लोग 

प्यंगरेजके शासनकाले इसे त भाषा कृष्ने लगे थे भौर श्चाज अ} अरगरेजी रंगे रंभे 

मत्तिष्कवाल्चे उसी हृष्टि इसे देखते टै । उन्हे घन्देह हे कि भारतकी शासन-पद्धति 
सस्छत राष्टभाषासे नही चल सकती । क्िन्यु भरखक. ये इस बातपर विचार नही 

करते कि विदेशियोने अपने श्रपने शासनकाल्मे उदू रौर श्गरेजीको बलात् 

भारतको रष्टुभाषा करार देकर शासनको सम्टाल सका श्रौर राज मौ भारते 
पारतलयर वसा पाकिस्तान सम्दाल रशा है, तो कोई निदान नदी हैकि सरुृतकी 
दस्कृ्तिमे पला भारतका शासनमूत्र सस्रत रा्टु भाषसे श््षुण्ण बना न रहे । 

भारतमें भ्राज अप्रनी २ ्रन्तीय भाषाश्नाको राजमापा बननिमे जो जोय व्यक 
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हो रहे है, उसका एकमा निदान हिन्दी राष्टु भाषा ही है । निष्पक्षभावते विचार 
किया जाय तो उत्तर प्रे या पिम विहारे छु दही अशको दछ्ोडकर बंगाल 
भिथिला, गुजरात, महाराष्ट, च्रादि प्रदैशोको राष्टुभाषा हिन्दीसे जितनी कटिनारकी 
संभावना दै उतनी सस्कृतसे नही । क्योकि बंगला, भेयिली, मरादी, गुजराती 
शादि भाषाश्रमिं प्रतिशत नन्वे संस्कृत शब्दोका ही ग्रयोग होता है तथा हिन्दीको 
भी धन~घाम श्रौर सौन्दयं संस्कृतसे ही भिलनेवाला है । एेसौ स्थितिमे भारतकी 
राष्टुभाषा यदि सस्रत होती तो मारत-माताकी तरह गीर्वाणवाणी मगवती खरभारतीके 
सुखे राताब्दियोसे लगा हुश्रा ताला ट^जाता श्नौर एक स्वरसे सम्पूणं भारत 
उस राष्टुमाषाका अभिनन्दन करने लश्क्ा । 

किसी भौ दैशकी राष्टुभाषा तमी जीवित रह सकती है जव कि वद् उसदेशकी 
भातृमाषामें परिणत न दोजाय । । 

चायं वरदराज्न विरचित प्रस्तुत भ्रन्थ संस्कृत भाषाका भास्कर दे, 
नवीन संस्कृत-शिक्षा-पद्धतिने जिसतरह इख भ्रन्थको श्रपनाया दै, उसीतरहं 
यदि भारतकी प्रत्येक शिक्षा-संस्थाश्रोमिं यदह मन्थ् श्ननिवार्थरूपसे पडाया जाय 
तो पन्द्रह वषके पूवं ही इख भ्न्थके मालोकय नवनिमित स्वतन्त्र भारते पुनः 
महाराज भोजकां युग उदित द्ये जायगा ; 

कथानक इसभ्रकार हे--कि्ी समय एक ब्राह्मणको इन्धनके भारसे अति- 
श्रान्त होते हुए देख महाराज भोजने पृछा-- 

“भूखिमिस्मयक्रान्तस्तव स्कन्धौ न बाधति ?" 

ब्राह्मणने उत्तर दिया- 

“न तथा वाघते यजन् 4 यथा "वाघतिः वाघते ॥ 

स्प्[करस 

व्याक्रियन्ते = व्युर्पायन्ते शब्दा अनेनेति-- शब्दन्ञानजनकं ५उया- 
करणम्?” । जिससे साघु शब्दका ज्ञान दो उसीका नाम व्याकरण है । व्याकरणक 

1 3 ् श ज दे दी दूसरानाम मदामाष्यकारने शब्दालुशायनः रखा हे (शअनुशिष्यन्ते-श्रपशब्दे- 
भ्यो विविच्य कथ्यन्ते साघु शब्दा शनेनेत्यनुश्चासनं-नाम लालनम् । 
संस्छृतवा््मयमे व्याकरण शाच्नका सबसे ऊँचा स्थान दै । भ्योकि व्याकरण 
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श्गह्करे ज्ञाने विना वेदार्थक्र। या स्ति, पुराण, इतिहास, क्य, कोश आदि 

छिस भी शाज्ञान्तरका ज्ञान ही नदी होसकषता ! कटा भी है-- 
यो तेद बेदवदनं सदनं हि सम्यग 

ब्ाह्ययाः स बेदमपि वेद् किमन्यरादख्यम् । 
यस्मादतः प्रंथमयेतदधीत्य विद्धान् 

शाखान्तस्स्य भवति भ्रवओेऽयिकासे ॥ ( सास्कराचायं ) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द शौर ज्यौतिष इन षडङ्गामि व्याकरण 

वेदका सुखषूप प्रधान अंग है । जसा ह कटा दै 
मखं व्याकरणं तस्य ज्यौभ्तषं नेचसुच्यते । 
निरुक्तं भौ्भुदिश् छन्दसां विचितिः पदे ॥ 
हिल्ञा घ्राणं त वेदस्य हस्तो कट्पान् परचक्तते । 

विः बहुना “ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडज्ञे वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च 
इ आगमोक्त वचनका उद्धरण देते हुए भगवान् पतक्नलिने कटा है- 
वटुस्घङ्गषु धघानं व्याकरणं, प्रधाने च छतो यत्नः फलवान् भवति" । 

इत्यादि उक्तिसे भी सिद्ध होता दै कि घस्छृतसहित्य मात्रके लिये सुख्यतः 

व्याकरणशाच्का ज्ञान सवेप्रथम नितराम् अवश्यक दै । 

ल्याकरणखक्छ प्रयस् अ्रवच्छ 

व्याकरणवाद्टमयमें रेन्दर तन्त्र सवने पुराना है । बृस्पतिने सवंप्रथम एक 
हजार वषं निरन्तर भगवान् इन्द्रको प्रतिपदपाढ द्वारा शब्दोपदेश किया था । जेखा 
कि महानाष्यमे लिखा दै- 

ृहस्पतिरिन्द्राय दिष्यं वषखहसं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां राब्द्- 

पारायणं पोपाचः 

चोपदेवने भी निम्न आठ शाच्दिकोमि सवसे पदते इन्दरका दी नाम लिया दै- 

इन्द्रश्चन्द्रः काशद्धस्स्नापिदरली राकरायनः। 
(> 

पाणिन्यमरजेनेन्दाऽ जयन्ध्यए्दिश्ला्दिकाः ॥ 

पाणिनोय व्याकरण 
सस्कृतवाष्मयके व्याकरणम सम्पति पाणिनौय व्याकरण ही एकमात्र बांगो- 
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पागे उपलब्ध होतादै। इसकी इन्दर शौर खबद्ध रचनाकी अरशंसा विश्वकाः 
भस्येक विद्वान् सुक्तकण्ठत्े करता है । यदह आचीन श्राषं वाद्मयकी निधि दहै श्रौर 
भारतकी अनुपम देन है । विश्वमे च्रमीतक किसी भी भाषाका व्याकरण इतन 
खरल श्रीर॒सुपरिष्छत नही बनसका है । यह व्याकरण श्रिसुनिन्याकरणः नामस 
मिद्ध है अर इन त्रिमुनिर्योते पाणिनि, कात्यायन शौर पतल्लि यथाक्रमसे हए ह । 

( १ ) महामुनि पाणिनि 
पाणिनि अष्टाभ्यायीमे श्रवणः श्रौर [बनः शब्दको देखकषर पाणिनिको कोई 

दस श्नौर कोई यवनसे उत्तरवतीं माना है ‹ जिसका समुचित उत्तर व्याकरण शाके 
मनोनीत इतिहासकार युरिष्ठिर मीमासकने श्रपने इतिदास ( प्र १३६ ) म दिया 
हे । मीमासक्लीने अपने प्राचीन वादमयके श्रनुशीलनसे महामुनि पाणिनिको विक्र- 
मसे लगभग २८०० सौ वषं प्राचीन सिद्ध किया है! गणतन्नमदोदधिमें श्वाल्ञा- 
वरो नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरोयः, तञ्च भवान् 
पाणिनिः” इस व्युत्पत्तिसे शालातुर नामक भाम पाणिनिका श्रसिज्ञन ( जन्मस्थान ) 
लिला हे-जो श्रधुना लाहौर नामसे प्रसिद्ध है ! पाणिनिके पिताका नाम महि 
पाणि श्चौर माताका नाम दाक्षी था \ भगवान् पतल्ललिने भी लिखा े--'दाक्षी- 
पुत्रस्य पाशिनः? पाणिनिके युरुका नाम उपवर्षाचार्य था जो नन्दराजके राञ्य- 
कालम पाटलिपुत्र ( पश्ना ) नगरके स्प्रसिद्ध विद्वान् माने जाते ये । पाणिनिने 
अष्ययनावस्थामे दी पनी घोर तपस्ये श्रश्युतोष भगवान् शडरको प्रसक्कर 
उनके उपदेश ओर श्रादेशसे गुरुके च्ाश्रम ( पाटलिपुत्र ) मेँ दी अधध्यायी, सूत्- 
पाट, धातुपाठ, गणपाठ, सिद्नानुशास्तन श्रादिकी रचना की थी ! श्राचायेनि 
कहा भी दै- 

येनाक्तरसमाल्लायसमधिगभ्यम हेश्वरात् । 
छस्स्नं भ्याकरखं प्रोत्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 

( २) पहायुनि कात्यायन 
कात्यायन श्रौर पाणिनि दोनो समकालिकः सतीर्य ये । पूर्वाचार्योनि कात्यायन- 

को महर्षिं याज्ञवरक्यकां भ्रात्मज माना है । उनके मतसे स्पतिकार ्चौर वार्तिककार 
दोनां एक ही कात्यायन है । “प्रियतद्धिता दाक्तिणास्याःः इस महाभाष्ये सिद्ध 
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होता दै कि कात्यायन दाक्षिण्य ये 1 पर उखकी पुष्टि निम्न रीति से स्कन्दपुराण- 
के वचनका समन्वय करनेपर ही हो सकती दै । 

स्कन्दधुराणमें लिखा है--“मिथिलाके द्यि या्ञवश्वयका एक श्याश्रम ( पोठ ) 
्रानतं ( युनरात ) अदेशे भी थाः संनव है उसीप्रकार महामुनि कत्यायनका 

मी कोई आश्रम महारा प्रदेशमे रहा दोणा श्रौर वह पर उनका अधिक समय 
व्यतीत होने जलो कमे वे दृ क्षिणात्येन व्यवहृत दोगये हमे । 

वार्तिककार महामुनि कात्यायन सवते शरेष्ठं हुए ! उनके वातिक निम्न 

वातिक लक्षणेसि सयंथा पूणं ह :-- # 

उक्ता.ऽवुक्तदुरूत्तानां चिन्ता यत्र प्रतते । 
त श्रन्थं वातिकं पावातिकन्ञा मनीषिणः ॥ 

कात्यायनका वार्तिकपाठ पाणिनिग्याकरणका एक अत्यन्त महत्वपूणे रंग द \ 

इसके विना पाणिनीय व्याकरण श्चपूणैदही रहजाता चौर यदी कारण है कि श्रव पाणिनीय 
व्याकरणके श्रासतोकै अन्य कोईभी व्याकरण पनप नही सका है । पासुनि 

कात्यायतका दही दसरा नाम वररविः है । ये स्मतिकार पौर वार्तिककार दी नदी, 
श्पितु मह(कवि भी ये । इनका श्वगारोहणः नामक कान्यकी प्रशंसा शननेक 
गन्धने की गयी है। जेंसाकि तिखा ६ 

यः स्वगारीहणं त्वा स्वगमानीतचान् भुवि । 
काव्येन रुचिरेरीव ख्यातो वरख्चिः कतिः ॥ 
न केवलं व्याकरणं पुपोष दलीलुतस्येरितवातिकेयंः । 
काव्येऽपि भूयो ऽनु चकार तं वं कास्यायनो ऽसौ कविकमेदत्तः ॥ 

( ३ ) रोषावतार् भगवान् पतञ्जलि 

शेषावतार भगवान् पतक्नलिका महामाप्यरव्याकरणका सबसे ्रामाणिक प्रन्थ 

माना जाताहै\ सभी वैयाकरण इसके सामने नतमस्तक होजति है । वस्तुतः 

यह् श्रन्थ न केवल व्याकरण शा्नका ही प्रामाणिक भ्न्थ हे, पितु समस्त संस्छ- 

तवाकमयका श्राकर प्रन्थ है । भुरि श्पने वाक्यपदीयमें लिला हैः-- 

तेऽथ पतसल्िना गर्सा तोथंदरिाना । 
सर्वेषां न्यायवीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 



दै प्ररतावना 

भगवान् परतश्चलिने मनोवाक्कायदोषनिरसनाथं पातल्ललयोगसुत्र, पाणिनीय 
महाभाष्य श्रौर चरकसंदिता--इन तीना अन्थोकी रचना की। जैसा कि कोयटने 
अपनी महामाष्यकी दीकाके मङ्गलाचरणमें लिला दैः- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरोरस्य च वे्यकेन । 
योऽपाक्रोक्तं प्रवर सुनीनां एतञ्जलि पराख्लिरानतोर्मि ॥ 
भगवान् पतञ्चलिकरे विषये निम्न इतिवत प्रषिद्ध दैः-- 

प्राचार्योका कहना है क्लि पाणिनि श्रौर कात्यायन दोनो उपवर्षाचायं न!मक 

एक ही गुरुके शिष्य थे । श्ष्ययनफे स्तीष्य कात्यायनकौ ग्रखर बुदिके सामने 

बहूधा पाणिनिको प्रतिम हो जाना पडता था । अतः पाणिनि तीथराज प्रयागं 
द्मक्षयवरके नीचे ~ जहा सनकादि ऋेपण तप कर रहे थे; बहौ जाकर धोर् तपश्ना 
करने लगे , कुष्ट दिनके पश्वान् उनलोगोकी विकट तपश्चयीस्े प्रसन्न होकर 
्युतोष भगयान् शकरने ताण्डव चप्य करते हुए उनलोगाको दशन दिया चौर 
१४ वार अपना उपस पजाकर उन तपरस्वियौका अभीष्ट सिद्ध किया । जेसाकि 
नन्दिकेश्वर विरचित कारका लिका टः-- 

सु चादसाने नखयजसखजे ननाद् दक्ख नव पञ्चवासम् | 
उद्ट'तंायः सनकादि सडानितद्धिमे धिवद्च्जालम् ॥ 

पाणिनिको उसी ठमस्वे शब्दे चतुदश माहेश्वरसत्र उपलब्ध हए श्रौर उन्दी 
त्रे श्राधारपर पाणिनिने खुदद श्छाव्यायीकी स्वना की, निसे देखकर कात्या- 

यन चकित हो उठे मौर तदक्षण दही उन्टने श्र्टध्यायीर्मे दोष निकालनेकी अ्रतिज्ञा 

खाधली । भगवान् महेश्वरक्यी तपश्चयंते उन्न शे अ्टन्यायीके ्रजुक्तदुर््त- 

पुनरुकादि दोर्षोका उद्धरण स्वरूप पा० व्याकरणपर कातिकका एक विशाल भ्रन्थ 

द्यी स्वडाला । पाणिन््फि कात्यायनकां "यह द्वेष सद्य हो उदा, उन्दने चावेशमें 
द्माकर कात्यायनको तवक्षण मर जानेका शाप देदिया । कात्यायन भी इसेसदन 

सके उन्होने भी तमकक्नर श्ाचायं पाणिनिको सूर्योदये पक्ति तिदद्ारा भसित दो 
जनिका महमशाप देदिथा ! एलस्वङ्प दोनो श्राचायं उती दिन त्रयोदशौको शिवलोक 
परह्थान कर गये + । ( इसलिये वैयाकरण लोग ध्रयोदशीको श्ननध्याय मान्ते है) 

~; पश्चतंघ्रम लिखा हे-- 
सिहो व्याकरणस्य कतुंश्हरव् प्राणान् प्रियाय पाणिनेः, 



प्रस्तालना ७ 

महामुनि पाणिनि शौर कात्यायनके निधनके पश्चात् शनैः शनैः पाणिनीय 
व्याकरण लु्प्राय होने लगा रौर उसकी जगह मुकुयाचायं अपना एक नया ही 
व्थाक्ररणका खजन करने लगे । 

आशुतोष भगवान् शकरको श्रपना अक्षरसमाप्नाय त्यन्त श्रिय दै ( श्रमी 
भी प्राचीन श्ाचायं चतुदश सूर्ोसे भगवान् शंकरका स्नपन करते है ) उन्होने पाणि- 
निके शब्दानुशासनको न्ट होते हुए देख शेषशायी भगवान शेषनागणको पा० 

व्याकरणपर महाभाष्यकरमेके लिये भूतलपर चिदम्बरम् "यँ अवतार सेनेको कहा । 
उ सप्रय चिदम्बरं प्रदेशं 'मोणिन्श्ः नामकौ महासती प्राज्न पुत्रकौ कामना 

से महेश्वरी चऋराधना कर रही थी । एक दिन तपस्विनी माता गोणिका भग- 
वान् सूयेको अध्य दे रही थौ करि उसी समय मोणिकामे आअज्लिमे भगवान् शेष 
अवतीणं हो गये । सङि रूपमे उन्हे देव ववडर माता नाणिकानि पृक्-- 

१, गोणिका--कोभवान् २. गोणिवा-रेफः छ गतः ? 
२. शेष--सष्यो ऽम् , ४, शेष--त्वयाऽपट तः, 

यह् खन माता गोणिका शानन्दसे विभोर हो उदी । द्मनन्तर ही उसने भगवान् 
शेषो हसते हुए वालके रूपमे पाया श्नौर उसी दिन उस बालकका नाम 
पतलज्लि" रखदिया । कु दी दिनम वे प्तजलि मेश्परके श्चनुपरहसे व्याङ्गरण 
शास्त्रम पारगत् होकर विश्वो विमूति वन गये । दिनपत्ति दजाररोकी र्य॑दया् 
श्रा-स्राकःर शिष्य गण उनसे पार व्याकरण पठने गे । 

एक दिन पत्जलिने अपने शिर्ष्योसे कदा--चाज { य ) जवनिका न्द्र- 
से मे पाणिनिकी अष्टाध्यायी श्रौर कात्यायनफे वाक्षिवोके ऊपर एकसाय ही 
सह्ामाष्यक्ती स्वना करूगा, आापलोग भयानघे एनं श्रौर लिहते जांय । पर यह 
बात स्मरण रहे किं शआपर्मेसे कोई भी व्यक्ति प्रवचने समर्य मुञ्चे जवनिकाके 
भीतर दैखनेका दुःसाहस न करें, अन्यथा महान् अनिष्ट होगा ! इतना कहकर 
पतल्नलिने जवनिकाके भीतर शेषका रूप धारणकर श्रपने सहो मुखे एक 
दी साथ “त्छर्हिं वक्तव्यम् , न वक्तव्यम्? इत्यादिरूपेण महामाष्यका मवचनं 

मीमांसाङ्तसुन्ममाथ सहसा हस्ती सुनि जैमिनिम् । 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो बैकातटे पिङ्गलम्, 
अक्तानाघ्तचेतसामतिरषां कोऽ्थ॑स्तिर्ा गुणः ॥ 



८ परस्वादना 

शुरू कर दिया श्रौर उग्रे शिष्यगण लिखने लगे । इतनेमे जव कि कृदतिङ् 
सूत्रका महासाष्य पूणेहोहीरहा था तव दी एक शिष्यने कौतुदलसे भगवान् 
पतलललिको जवनिकाके अन्दर काकनेका दुःसाहस करने लम् श्रौर स्वरित ही 

खदस्र-फणामण्डल-मण्डित भगवान् शोषके अध्युग्र विषशी ज्वलसि सभी शिष्यगमण 
एक ही साथ भस्मसात दोगये । 

देषवश उस विप्लवे समयसे कुछ ही पूवं एक शिष्य भ्रत्यन्त तृषाते होकर 

जल पीने लिए श्रमे बादर नदी तटपर चल्ला गय! था, श्रतः चिलवके 

पश्चात् वह पुनः उपस्थित ह्रां । उसे पदि पत्त लिने पूणं पाठके मध्यसे उठ 
जानेके पराध उवे ब्रह्मदिश्वाच होनेकां शप दै दिया । पतल्ल्तिके शापे 

वह शिष्य श्रत्यन्त धबङा उठा श्रौर गुरुके चरणेपर गिरकर् क्षमाप्रार्थ होने 
लगा । अन्तम पतललिने कदा-धवदाश्नो मतः देखो, इस वट -दरक्षके उपर तेरा 

निवात्त होगा चौर इस वृक्षक नीचेसे जो चले उघसे त् "पचेनिष्ठायां कि रूपम? 
देखा प्रश्न करना । जिस दिन इसका उत्तर ^पक्तम्? एसा जो कहे, उसको मेरा 
महाभाष्य पठा दना) चस उसी दिनितू इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर 
जायगा । इतना कहकर भगवान् पतश्चलि वदासे प्रस्थान कर गये शौर वह् 
ब्रह्मपिशाच वक्ष रहने क्षमा ¦ 

एकाएक भग्वाद् पतजलिके अन्तर्हित दोजनेते पा" व्याकरण शच्च पुनः 

इतना लुप्त दोगा करि उस्र ब्रहमपिशाच्रे प्रश्रका उत्तर सभी लोग 'पक्तम्' 
( श्रश्ुद्ध ) कहने लये } 

बहुत दिनाक पश्चात् पा० व्याकरणका एकमत्र जिज्ञास चन्द्रगुप्त नामज्ञा 

पण्डित इतस्ततः भगवान् पतज्ञलिका अन्वेषण करता हुश्रा उस्र वट-दृक्षके नीचे 
त्रपरहुवा शौर उसने बह्यपिशाचकरे प्रका सरीक उत्तर ( पक्षम् ) दे दिया ! उसका 
उत्तर सुनते दी बहपिशाच पने गुर. भगवान् पतक्लिका वचन स्मरणकर बोल 

उड ्रहो १ तम पा० वैयाकरण मालूम पडते हो, क्या तुम्हे पातल्ञलमहाभाष्य 
पद्नेकी इच्छा है १ यह छन परिडित चन्द्रगुप्त अ्रतिप्रसनन हुता रौर आसन लगा- 
कृर उस ब्र्षके नीचे बेटगया । तदनन्तर वह् ब्रह्मपिशाच वट -पश्नके ऊपर श्पने 
नखाग्रसे महामाष्य लिख-लिखकर गिराने लगा श्रौर चन्दर उसे वटोरने लगा, 

इतनेमे एक बकरी अकर इधर-उधर विखरे हुए कु वयपत्र को खा गयी । 

इसीलिए महामाष्यमे यत्र-तत्र जाभक्तितमेतत् एेसा लिखा दै । सहाकवि 
श्रीहृर्षने भौ महामाष्यके विषयनें निम्न पद्य गाया हे- 



प्रस्तावना ६ 

परिखावलयच्छलेन या न परेषां य्रहशस्य गोचरा 1 
'फशिभावितमाष्यफरिका' विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 

्टाध्यायीके टीकाकार 
पा चष्टाध्यायौके ऊपर श्रावायं कुणि श्राचायं न्याहि आदि कतिपय 

भाचीनाचा्यनि भिन्न भिन्न प्रकारकी रीका आदिकी रचना की है, परन्तु चिञ्नुनि- 
व्याकरणम! सिद्ध होजानेके पश्चात् सव प्रथम महापण्डित जयादित्य मौर बवामनने 
वि° स° ६५०-७०० के मध्य॒ -काशिक्नुटृत्तिः लिखी । परन्तु उससे प्रयोगसाधन 

श्रादिका परिज्ञान सरलतया नही होपाता था, तः वि० ख १४०० सौभे राये 
व्याकरणक ज्ञात! प० रामचन्द्राचायने श्रक्रियाकौसुदौी' की रचना की । किन्तु उसमें 
मी अ्टाध्यायीके समस्त सूर््रोका सच्निवेश नदी था । इस न्थूनताको पूं करनेके 
लिये वि° स० १५१०-१५७५ के सभ्यवर्त म० म० भष्टोजि दीक्षितने सम्पूर्णं 
श्छ्मभ्यायीके सहित उणादिसूत्र, प्टसुघ्, लिङ्गानुशासन, गणपाठ श्रौर धातुपाष्सें 
सर्वङ्गपू्णं “सिद्धान्तकौमुदी नामक मन्थ र्चा । इसकी खलललित शौर सबद 
रचना्चैलीको देख समस्त श्रायावत्तं मुग्ध हो उठ नौर छु लोग इस प्रन्थकी 
स्तुति-निग्नरीतिसे करने लगे-- 

कौमुदी यदि नायाति चथा भाष्ये परिभ्रमः 
कौसुदी यदि चायाति चथा भाष्ये परिश्रमः ॥ 

आचाय वरदराज 
श्राचायं वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । उनके पूज्य पिता दुर्गातनय रौर 

गुरु महामहोपाध्याय पं° भद्धेजि दीक्षित ये । चायं वरदराजने अभ्ययनके पश्चात् 
अपने गुर्की शआज्ञासे सिद्धान्तकौयुदीका पथश्दशंक लघुसिदन्तकौसुदी" नामक 
भनोनीत भ्रन्थकी रचना की । वरदराजक। यह प्रथत प्रयास प्रारंभिक छात्रक लिये 

सबसे उत्तम संस्कृतका सोपान सिदध हुमा । इसकी जितनी प्रशंसाकी जाय योष्धीदोगी ¦ 

मध्यसिद्धान्तकोथुदी 
लघुकौौस॒दीकी स्वनाके पश्चात् वि० स० १६५० में श्रायायं वरदराज अपने 

गुखुकी सिद्धान्तकौमुदौको लघुरूपये संकलितकर मध्यकौमुदी का खफल भन्थकार 
हुए । मध्यकौभुदीके श्रन्तमें वरदराजने निम्न पथय लिखा दैः-- 



१२० पस्ताना 

छृतिवेरदराजस्थ सध्यसि दान्तकासुदो । 
तस्याः संख्या त॒ विज्ञेया खवाशकरवहिभिः ॥ ( ३२५० ) 

श्माचायं वरदराजकी 'मध्यकौयुदीौ"की रवनाको देखकर म ° म० मघ्नेजिदीक्षित जी 
सन्ध हो उदे । उन्दोने वरदराजकी इस छतिते अपनी सिद्धान्तकौमुदीका हास होना 
श्रवश्यम्भावी समकर" मध्यकौमुदी विकाशपर शाप दे दिया, जिससे 
सि° कौमुदीकी पेक्षया त्यन्त सरत-सुग्रोध ओौर उपादेय होनेपर भी उस समय 
मध्यकौमुदी अन्य खदोतके समान प्रतिभ होगया--लोकग्रिय न हो सका । 

कुछ भी हो च्राजका। युग अव पहले युग न रहा यदि स्वतन्त्र रा सस्छतका 

श्तर ऊचा करना चहि तो उसे वस्दरजरी रतुति करनी हौ होगी । खस्छृत व्याकरणक 
त्वरित श्यौर पणं ज्ञन करानेमे कदरानकी मभ्यकौमुदीके सथान कोर भी अन्य 
पन्थ वतंम्रान सद्कृत-सपारे उपल्लव्य नही दोताश्रौर न होखकता दै, यह 
सूर्य॑के समान प्रत्यक्च हे । 

मध्यकौशुदीरा पचलित रूप 
मभ्यकौमुदीका सपादन करते समय मेने प्राचीन -नवीन हस्त्िखित व भका- 

शित श्नेक संस्करणाका एकांकरण क्रिया पर मेरी समीक्षां यह् स्थिर म होसका 

कि वस्तुत. वरद्र।जकी वास्तविक स्वना कौनसी है ¦! केखक व सपादकके मेदसे 
कोई भी सस्करण एक दृसरेसे मिन च सका । काशिका, सि° कौमुदी, बालमनो 

रमा, तत्ववोधिनी आादिसे उत्ति-पद् ले-लेकर जदा तकर यन पड़ा दै मध्यकौमुदीके 
आआकार-प्रकार्को लोग सुविस्तृत करते गये है । जिससे मध्यकौमुदी दिन ति सरल 
तो श्चवश्य होती जारी दै, पर संभप है युगधमंमे म०भ० भद्रेनि दीसित कौ शका 
भी साकार होजायगी--सि° कौुदीका हास दौनायगा । 

हय संहकरणमे मेने अध्वाय पर श्री सीताराम जौ शास्त्रीका सुखंपादित श्रौर 
सुपरिष्छृत घंस्करणकी विशेष सहायता ली हे, तदथं मेँ च्राचायनीका अतिशय आभासी हू । 

भ्रष्तुत ंस्करणक रीकाके विषयमे गुण-दोर्षोका विवेचन करना यँ पाठकके 

उपर दही छोडता द्र । टीका पाठ्ककरे समक्ष दै, क्षीर-नीर विवेकी पाठक स्वयं 
दसका श्रज्ुभव करगे । इस्यलमधिकेन । 

इन्दुमतीमवन, काशी विनीत-- 

रामनवमी, सं २००८ भरो रामचन्द्र सा 
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"१/१. ~ 

स्वराका अष्टादश भेटज्ञापक चक्र 
"ननदो [1 वाक फर, (कहा करि पणे = 

| अद्डउद्णश्चोदेद्यो | अदञ्छ्लणयोपेश्चौ अइ्उलतु 

हस्वभेद् दीधभेद प्ठुतभेद् 

१ हस्व उदात्तानुनादिक । ७ द्वीषं उदात्तातुनासिक १३ प्ह्गुत उदत्तियुनांसिक 

२ ,, उदात्तानजुनासिक | ८ ,, उदात्तानद्ुनासिक १४ ,, उदात्ताननुनासिक 
२ ,, श्रसुदात्तानासिक | ९ ,; श्रदुदात्तालुनासिक १५ , शनुदात्तालुनासिक 

४ „, श्रलुदात्ताननुनासिक|१० ,, श्रलुदात्तानुनासिक१६ ,, अलुदात्तानजुनासिक 
५ ,, स्वरितानुनासिक ११ ,, स्वरितलुनासिक |१४ ,, स्वरितनुनािक 
& ,, स्वरितानयुनासिक „, स्वरिताननुनािक (१२ 

99 स्वरितानसुनासिक १८ 



द्रभ्यन्तर ओओर बाह्यपयत ज्ञापक चक्र 

§ ~ (ए 
९ स्पृष्ट ¢ (1 विदत संवृत 
3 क्त 716 < 

न स्वर ि 
९ ४६“ १ 

सक्ता स्पशं ट | = उदात्त, रच 
फ, | दात्त, स्वरित 

क. || ब |ॐ || शं श्र इण | द्ग 
ट | प फ | बम | भ व॒ | घ श्यो 
` |च क्कु |जन | भ | र |स | ह ऋषे ५ 
| ट-ठ |डण | ढ | ल लृ श्ौ। £ 

त थ |दन | ध ॥ 
४ ज प्राम्रा |खल्य. प्रा म प्रा. | श्प. |मघ्रा [म.प्र | शह्पप्राण अल्प. 
र | विवार | सवार | संवार | सवार | विवार| सं. संवार सवार 
= श्वस नाद | नाद | नाद | श्वास | ना. नाद | माद् 

श्रघोष | घोष | घोष | घोष अघोष घो. वोष _ 

वर्णोद्धवस्थान ज्ञापक चक्र 
८ 

कठ तालु | मघा | दन्त | श्रो नािका|क ता.क. चओ.द. श्यो जि. मूः नाधिका 
श्र | इ | छ | लु | उ | न | षए | श्रो | व |नक | ~ 
कं च | ट | त | पम ।' टे | चौ ठ 
ख | छु | ठ | थ | फ़ | डः ^ 
ग ज | द द स॑ ण दयुश्वार 
घ॒ | भः | ड | ध | भ | न्न 
ङः ञ् | ण | न |म 
ह॒ | य | र | त्त | न्प 
: । श | ष | सख | न्फ 

प्रम खंशोधन 
(९) २४० पृष्ठाक कै बाद २५७ पृष्छाक छपा ह 1 २४१ से २५६ पृष्ठंक यैष समभ । 
(२) ३२० पृष्ठाक के बाद पुनः ३०५ से ३२० पृष्ठांक दोबार छप गये हं । 

नोटः-दोनों जगह थमे कोई वुटि नदीं दै । देवल पृष्ठाक क्रम~्रभ से अशुद्ध छपे दै 



॥ श्रीः ॥ 

ॐ & खधा-इन्दुमती-सस्कत-रिन्ठीरीकाद्योपेता 
-- --थकननस्----- 

नत्वा वरदराजः श्रीगुरून भद्रेजिदीक्तितान । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिदधान्तकोष्ुदीम् ।॥ १ ॥ 

पमडडण 1९ च लक ।८। णश्मोङ ।२ रश्च 1४1 हयवरट् 1५} 

# सुधा 
नतवैति । अज्ञरिक्चिरखयो गादिष्यापारेण तोषयिदवेव्यर्थः ! वरदराज -- ग्रकृतग्र- 

न्थकता । ° नास्ति तरव गुरो" परम्? इत्याद्यवत्या गुरोरेव परमपदार्थस्वादषट- रू 
निति । भ्रोजिदीक्ितान्- शब्दकौस्तुभमनोरमादिमन्थक तु^्च्। पाणिनीयानाम्- पाणि 
निना भ्रोक्त पाणिनीय, तदधीते विदन्ति वा पाणनीयास्तेषाम् ! मध्यसिडान्तकौयुदी 
पिति । अष्यल्पाऽशेषाभ्यामग्ये मध्यभूताः सिद्धान्तास्तेषां प्रकाक्शिकामिति यावत् । 
करोतीति । इदन् करणे अरमाव्कत॑रि ख्टि खूपम्। उत्पस्यटुकटव्यापारो हि छघाष्वथः। 
चरद्राजनिष्टमध्यसिद्धान्तकौञुदीविषयकोत्पस्यनुद्लग्यापार इति बोधः । 

श्रइ् उण इति। सदहिताया अचिवच्तया नात्र सन्धिकार्यम् । सौत्ररवान्नेतेभ्यो 
विभक्स्युत्पत्तिः । कारभ्रव्ययोऽपि न “वणात्कार” इत्यत्र बहुरुमित्यनुवर्तनात् । हयव- 
रडिति । अट् अश् हश इण् भर्याहारेषु हकारमहणाथोऽत्र हकारोपदेश्च भावश्यकः । 
भरि हकारो पदेश्चभ्रयोजन दु- र्देण इत्यत्र अडव्यवायेऽपि णल्वाथ॑म् । अश्चि हकारं 

# इन्दुमती # 
नत्वा वरदराज भद्ाचायं श्रपने भौ शुर भद्रोजिदीकतित को प्रणाम करके पाणिनि 

मुनि विरचित अन्थमे प्रवेशके लिये भध्यसिद्धन्तकोमुद्यी नामक अन्थको बनाता हूं ॥१॥ 
अहडउण ~ मदेश्वर ( भगवान् गंगाधर ) की पसे प्राप्त ये चतुदश (१४) सत्र अण॒ रक् 

छरा सद्वा ( प्रत्याहार ) सिद्धिकरे लिये है। 
नोः मदषि पाणिनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने संस्कृदभ्याकरण 

बरनानेके रिय श्न्दीं १४ सूर्वोका उपदैश्क्षियाथा। इन्हीं सूत्रोके आधार पर् पारिनिने 

[ 
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लण् 1६ जमङ्एनत् 19 मभज् ।< घट् ।६। जबगडदश् ।९०) 
खरदुटथ चरतव 1१९। कपय् ।१२। हशाषसर् ।१२} हल् 1१७) इति माहे- 
श्वराणि सूत्रण्यणादिसंज्ञायानि ॥ एषामन्ध्या इतः 1 

हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । लणसध्ये तिवत्वसकः ॥ “हकारो द्विरूपा- 

भ्रयोजनम्--देवा हसन्ति इष्यत्र “मो भगोः, इति अश्चनिमित्तकं रोर्यस्वार्थम् । हशि 
दकारप्रयोजनम्--देवो हसति इत्यत्र “हि च” इद्युलार्थम् । इणि हकारप्रयोजनम्र- 
लिङिहिष्वे-किङिहिदवे इत्यत्र “विभाषेटः” इस्यनेन वेकहिपकटढस्वा्थस् ॥ लिति । 
नञ “अहर” इत्यन्न णकारानुबन्धेनेवाणदिप्रस्याहारसिद्धौ पुनरिह णकाराुबन्ध- 
अहण ग्यर्थभिति चेद्; न ! "व्याख्यानतो, विशेषध्रतिपत्तिनंहि सन्देहादृरूरणम्, इति 
परिभाषाक्ञापकतेन तस्य साफरयात् ॥ हलिति ! «हयवरट्» इत्यन्न हकारोपदेशोनेव 
सिद्धौ एनरिह हकारोपदैशो व्यर्थं इति न च शङ्कयम् । वर, र्; क्ष्, शल् ? 
म्त्याहरेषु हकारमरहणाय तत्र हका रोपदे शस्य सार्थक्यात् । तथाहि-- वरि हकारोप- 
दैशभ्रयोजनम्-रुदिहि सव पिहि अत्र “रदादिभ्थः साव॑धातुङे इति वरादिरुकरणेडागमा- 

थम् । रकि हकारोपदेशषप्रयोजनम्-स्निहित्वा-स्नेहि्वा इस्यन्न “रो व्युपधात् इति 
किच्वार्थम्। श्चकि-जदग्धाम् इत्यत्र घस्यासिद्धस्वेन हकारस्य श्चल्स्वाव् “ञ्ल क्चङि» इति 
सकाररोपार्थम्। श छि-अछिकरत् इत्यत्र “शर इगुपधादनिटः क्सः" इति चरेः कसादेशारथम्॥ 

ननु इमानि सूत्राणि सुनित्रयम्न्थबहिरभतस्वादप्रमाणमिष्यत आाह--रति मादेश्वराणि 

पूत्राणीति । महेश्वरादागतानि माहेषराणि “तत आगतः” इत्यण् । महेश्वरासपरा्तानीति 

यावत् । ननु महेघरप्रणीतसुत्राणामेषां वेयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोगा- 
मावादिह तठुपन्यासो व्यर्थं इत्यत आह-- प्रणादिसक्ञा्भानीति । अण् आविर्यासां 
ताः अगाद्यः, जणाद्यश्च ताः सन्ञाश्च अणादिसन्ञाः ताः अथः प्रयोजनं येषां तानि 

अणादिसंज्ञार्थानि । एषां सुत्राणामणादिखन्ताह्वारा व्याकरणशास्त्रे उपयोगान्नानथ- 

ब्यमिति भावः । हइकारादिष्विति । हकारादीनां सुखोचचारणार्थं पुनःपुनरकारपाठ 

इव्यर्थः । अन्धथा शह यू व् र्, इत्येव किलशोऽ्चारणापत्ोरिति भावः! लणमध्ये तिति । 
रगृपुत्रवटकोऽकार दःसंज्ञकः, रप्रस्याहारसिद्धयथंमिति भावः ॥ तेन “उरण् रपरः” 

समस्त व्याक्ररणकी समो गते सरलरूपेण सक्षेपमे कदा दै । अतः सवते परे उपयुक्त 

सूरो बने हुए प्रव्याहा्सको कण्ठस्य करलेना विचार्यो तिये परम हितकर है । 
एषाम्--यह प्रतिज्ञा वाक्यदै। इन चतुदंश्च सूक श्रन्ति वणं (ण, क् आदि) 

इत्संशावारे है -वच्यमाण "हलन्त्यम्, सृत्रसे इनकी श्त्सक्ञा हो जाती हे । 
हकरादि--इकारादि वर्णोमे समिलित जोश्रश्ञार हवे केवल वर्णोच्यारण करनेके 

लिये है--श्त्सं्ञाके लिये नदीं । 
रणमध्ये -'लण॒ः सूतके मध्यमे ( लकारोत्तरवती ) जो श्रकार॒ दै वह हत्संशक है 



अकरणम् | खधथा-इल्दुमती-रीक!{द्योचेता । ध 

ततोऽयमटि शस्यपि वन्डता । अहख्युत्तदिव्यच उयं सिद्धं भविष्यति" 
इलस्व्यम् ।१।३।३। उषदेशेऽन्त्य दल्लित्स्यात् ! उपदेश शआआयोच्वारणम् । 

सूत्रेष्वट्ं पद सूत्रान्तराद्युतर्तनीय सर्वत्र ॥ अदरनं ज्लोपः । ११६०) 
असक्तस्यादशेनं लोपसंज्ञ स्यात् ॥ तस्यं ल्पः 1९।२।६। तस्येतो लोपः 
स्यात् । गणाद्योऽगायथाः ॥ आदिरन्त्येन सहेत ।११।७१। श्न्त्येनेता 

इति सु त्रस्थरप्रष्याहारेग रल्योभ्रैहणमिति यावत् । अटि राल्यपीति । अटुप्रत्याहारे 
हकारम्रहणाथस् , शल्रस्याहरिऽपि हकारस्य ग्रहणाथ हकारः द्विवारं पठितः । अटि 
इकारस्य प्रयोजनमाह प्रेति ¦ '"अरृक्कुप्वाङः?इति अड्ञ्यवाये ण्वम् । शकि 
पाठस्य प्रयोजनमाह--प्रधुर दिति । “शर इगुपधात्? इत्यनेन च्छः क्सादेशः । उपदेशे 
ऽन्त्यमिति । अघयोच्चारगविश्यीभूतो यः शब्दस्तस्यान््य हट इस्संक्तकः स्यादिति फलि- 
तोऽ्थः । मयोच्वरणमिति । आद्यानां क्षिवपाणिनिग्रश्ठतीनामायषुरचारणसुपदेश्चः । 
यद्वा जायच्च तदुस्चारणच्चेदया्योख्चारणस्, प्रथमसुच्चारणमित्यथः । क्षिवपाणिनिप्र- 
श्ठतीनामाचसुष्चारणमुपदेशः । केचि त्त--“घातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्खाजुशासनम् । 
आगमप्रस्ययादेशषा उपदेश्चाः प्रकीर्तिताः” ॥ इत्याहः । प्रनक्तप्येति । शाख्रतोऽ्थंतश्च 
श्रसक्तस्य भराप्तोच्चारणस्येव्यथः । दशेर्तानघामान्या्थंकस्वात्तस्य च निषेधाऽसम्भवाहु 
उचारणत्तत्ताया एव निषे इलि मावः ॥ णष्दयोऽणएायथां इनि । जण् आदियेषां तेऽणा- 
दयस्तेऽथाः म्रयोजन येषान्तेऽणाधर्थाः । णादयः--ण् क ङ च अ्रश्तयः इत्सन्ता वणां 
अणादिप्रष्याहारभ्रयोजनकाः इति यावत् ॥ श्रादिरन्वयेन सकहनेति । अन्ते भवः अन्त्यः । 
तेन इता सहोच्चायंमाण आदिः अग् अच् इ्याविरूपः सजञेष्य्थः। यस्माप्पूवं नास्ति 

उच्चारण माचफे लिये नही क्योकि उसे रर प्रव्याहारको सिद्धि दोती है। 

हङन्स्यम्--उपदेश ्रवस्थामे जो भ्रन्त्य इल् ८ व्यंजन वणं ) उनकी इत्संज्ञा हो । 
उपदेश आद्ोच्चारणसू्-- भराय ( प्रथम ) उन्चारणको “उपदेशः कदते द । 
नोटः---ग्याकरणशाखक्ते प्रवतंक पाणिनि, कात्यायन, पतज्जलि सुनिका जो भावो!" 

रण है उसीक्चा नाम उपदेशः ३ । कदा मी ३- 
-धाचुसुत्रगणोणादि-वास्य लिङ्गानुशासनम् । आगमप्रस्ययादेश्चा उपदेशाः रकीतिता 

सूत्रष्वद््टम्-पत्रोमे जो पद नीं दिखलाईे पड़े उत दूसरे सूतरोपि अनुवतन ( अध्या 

हा) करङेना चादहियै। 
आह्शनस्--प्रसक्त ( शातः, अथतः विचप्रान--प्राप्नोच्चारण ) का जो अदश्चेन 

(प्रवणामाव ) वह लोप संज्ञक होता है--उ्त श्रभावको लोप कते दे । 
तस्य रोपः--जिपकी श्तपं्ञा दोती दै उसका लोप हो जाता हे । 
आदिरन्त्येन अन्त्य इत्पन्ञक वणके साथ उचारित श्रादिवणं ्रपने तथा भध्यवततीं 

वणेकि भी बोधकदही | 
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हित श्रादिमभ्यगानां श्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा श्रन् इति अदडवर्णानां संज्ञा \ 
एवमच् , हल्, अल्, इत्यादयः ॥ ऊकालो ऽज्मुस्वदीधष्लुतः ।१।२।२७} 
उश्च उश्च ऊरेश्च वः । वा काल इव कालो यत्य सोऽच् क्मादूध्स्वदी्षंप्लु- 
तसं" स्थात्! स प्रव्येकमुदात्तादिमेदेन त्रिधा ॥ उच्चेख्दात्तः ।१।२।२६। 

५रञ्चास्ति स आदिः । यस्माश्षर नास्ति पूरवंञ्चारिति सोऽन्तः । इहाधन्ताभ्यामवयवस्वेन 

बोधकाभ्यां शब्दाभ्यां सध्यगा आ्िप्यन्ते । अतस्तेषां संत्तेति रुभ्यते । स्व रूप- 
भिति पूवेसूत्राह्स्वमित्यजुवतंते । तच्च षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते तदेतदाह न्त्य. 
नेतेस्थादि । स्वस्य चेति । अत्र च स्वशब्देन सन्ताकोरिपविष्ट आदिरेव पराष्श्यते इति 
भावः । ऊकाल इति । हस्वदीघष्टतः इति समादहारदन्द्रः सौत्र पुस्त्वम् । एकद्धिनि- 
मात्रिकोकाराणाञ्युस्यारणकारुसदशोच्चारणकारविश्षिष्टोऽच् ऋसमशो हस्वदीधेष्ठुत- 
सज्को भवतीति सुत्रार्थः । ् राथम्याद्कारोच्चारणमेव युक्तमिति न च शङ्कयम् । इक्कु- 
रद्ते उकारे एकद्िन्निमान्रसवम्रसिद्धेरकारस्यायुक्ते । वां काल इति । चः इति उञ्चब्दृस्य 
प्रथमाबहुवचनम् ॥ वामिति षष्ठीबहुवचनम् । वां कारु इव कारो यस्येति 
फलितार्थकथनमिति यावत् । एकमान्नात्मकोकारोच्वारणकारसद्शोच्चारणका- 
लिष्छो योऽच स हस्वसक्तको भवति । एवं द्विमात्राव्मकोकारोच्चारणकार- 
खदशःउच्ारणकाले यस्याचः सख दीधंसक्तको मवति । एवं त्रिमान्रासमकोका- 
रोच्चारणकारुसदशोच्चारणकाल्को योऽच् सः प्डयुतसंक्ञको भवति । स प्रप्य 

[त ०५५५४ 

उदाहरण श्च ₹ उ णः स॒त्रवटक ‰णु' प्रत्याहारम श्रन्त्य इत् "ए के सहित उच्चारित 
श्रादिवसं “चरणः इश्रा । इसके बीच जोड, उ दै, इनकी तथा न्रपनी मी अर्थात् श्र की 
मी संज्ञा शरण इश्रा ( एवम् श्रन्यत्रापि ) 

अण् दति--यथा शरण प्रत्याहार श्र, इ, उ वर्णी सज्ञा बोधक है, तथा श्रच्, हल् 

त्रादि प्रव्याहर को भी जानना चाहिये । 

ऊकालरो--उकाल, ऊकाल, ऊदकाल ( एकमात्िकः; द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समान 

उच्चारण कालके बरत्वर उचारण काल दो जिसका वद श्रच्? यथाक्रमसे हस्व, दीष, 
प्लुत सन्ञावाला हो । 

नोट्~'मा्ा' कालको कहतेहै । सूर्गाका श्रब्द कु-कू-कू २ भैं ण्कः दो, तीन 

मात्राश्रोका उपचय ऋमिक स्पष्ट प्रतोत होता ह, श्रतः उकार ही दृष्टान्त रूपे दिया गया है ! 

स्वादि का लरणए-एकमाच्रो भवेद्धस्वो दिमात्नो दीघं उच्यते । - 
त्रिमान्नस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यज्जन चखाधमाच्निकम् ॥ 

परस्येक--उइ ( हस्व, दोव; प्टतसन्नक ) प्रत्येक शश्रच्” उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरितं 
धर्म॑विेषसे तीन २ प्रकारका होता है! 

उच्चेरुदात्तः--ताद रादि स्णर्नो कै उध्वं भाग मे उच्चारित जो तच्? वह “उदात्तः 
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ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषृष्यभागे निषपन्नोऽनजु दात्तसंज्ञः स्थात् ॥ नीयेस्युदात्तः 

।१।२३०] ताल्वादि सभागेषु स्थनेष्वधोमागे निष्पन्नोऽजनुदात्त्ंक्ञः स्यात् ॥ 

समाहारः सरितः; ।९।२।३१। उदात्तामुदात्तःयै वणधर्मो समादिधेते यस्मिन् 
सोऽच स्प्ररितसक्ञः स्यात् ¦ स नवविधोऽपि प्र्येकमसुनासिक्षानयुनासिकत्वाभ्यां 

द्विधा ॥ म॒खनासिकावचनः ऽचुनासकः ।१।१।८; सुखसहितनासिकयोच्चाये- 

कमिति । सेः ( कुभ्घहस्वादिखक्तकः `) हस्वः, दीधः प्टतश्च अच् प्रस्येकमुदात्तादिभेदेन 
उदात्तस्वेन, अनुदात्तस्वेन, स्वरितस्वेन च. धमंविशेषेण त्रिधा न्निभिः भ्रकारेवंतत इत्य 
थैः । उद्त्तसक्लामाह-- उच्चैरुदात्त इति ।*नाद्धर्मविशेषः, उच्चे स्स्वन्व्विह न विवरित- 
म् । उपांशुष्चार्यमाणे अन्याप्तेः। किन्तु उच्चैःशब्दः भधिकरणक्ञक्तिप्रधानः ऊदुध्व- 
भगे इत्यथ वतते । “उ.कारोऽच» इत्यत अच् इत्यनुवतेते, तदेतदाह~ार्वादिष्वित्या- 
दिना । समागेष्विति । तार्वादीना सावयवस्वकथनं उदुध्व॑भागे इत्यस्योपृपाद् नार्थम् । 
तेषामखण्डसे उद्धर्वभागे इस्यनुपपत्तेः ॥ नीचेःशब्दः अधिकरणश्शक्तिपरधानः, अधो 
आगे इधष्यथं वर्त॑ते, तदाह-- रचे रिति । समाहारः सरित इति , पूवंसूुत्राभ्या उदात्ता- 
बुदात्तपदे अनुष्तते व्याख्यानात् धर्मप्रधाने षर्व्यन्ततया च विपरिणम्यते । यस्मिन् 
समाहरण स समाहारः । जधिकरणे घञ् । ततश्च उद्ात्तस्वानुद्ात्तस्वयो धं मयो यस्मिन्नचि 
मेख्नं सोऽच श्वरितसक्घक इत्यर्थः । तदेतत्फखितमाह-- उदात्त्वानुदात्तत्वे इति । 
स नवविधोऽपीति । १ उदात्तहस्व", २ अनुदात्तदश्वः, ३ स्वरितहस्वः, ४ उदात्तदीरघः, 
« अनुदात्तदीर्घः, & स्वरितदीर्घ॑ः, ७ उदात्तप्लुतः, ८ अनुदात्तष्ट्ुतः, & स्वरितण्लुतः, 
इति रीप्या य एकैक अच् नवविधः स्थितः स प्रस्येकमयुनासिकलवेन अननुनासिकत्वेन 
च्च द्विधा दाभ्या प्रकाराभ्यां वतंत इत्यथः । सुखनासिकेति । मुखद्ितीया नासिका सुख- 
नासिकेति शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपदरोपः । उच्यतेऽसौ वचनः “कर्मणि सयुटः । सुख- 
नासिकया वचनः मुखनासिकावचन इति । ननु अष्टादशश्चमेदाः कि सवेषामचामविः 

कर्दलताद। 

नीचंरनुदत्तः~- तालु श्रादि स्थानो श्रधोभागमे उच्चार. जो श्च वह शश्रनुः 
दात्त कहलाता 

नोटः--उच्चैः, नीचेः शब्द भ्रयिकरण शक्ति प्रधानक अव्यय है । रतः उध्वंभाग रौर 
अधोमागनें रेस्ता अथं हृश्रा। 

समादारः--उदत्ति ओर श्रनुदात्त जिस स्वरम संमिलित शँ उसे (स्वरितः कहते है । 
स नवविषोऽपि--व्ह ( उदात्त, श्रनुदात्त स्वरितमेदेन ) नी प्रकारका हस्व, दीष, 

म्लुत सक्क “अच्? पुनः श्रनु नासिक श्रौर अ्नननुनासिक भेदसे दो २ प्रकारका होता दै। 
सुखनाविका--घुख चौर नासिका ( उभय ) से जिस वणका उच्चारण दो वह ्नु- 

नासिक सज्ञक वणं कहलाता ह । 



है मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ सञ्क्ञा- 

माणो वर्णाऽ्वनासिकसंज्ञः स्यात् 1 तदिव्थम्-च इ उ ऋ एषां व्णाना प्रस्येक- 
म्टादश मेदाः । लवणस्य द्वादश । तस्य दीर्घाभावात् । एचामपि दादश 1! तेषा 

हस्वामावात् ॥ तुर्यास्यश्रयत्नं सवशम् ।१६१।६। ताल्वादिस्थानमास्यन्तर- 
भयललश्चेत्येतदूदढयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ. सवण॑सं्ञं स्यात् ¦ ८ ऋदवरंयोर्मिथः 
सावण्य वाच्यम् ) अङुहविसजंनीयाना कण्टः । इचुयशाना तालु ! छऋटुरषाणा 

ज्ञिष्टाः, नेस्याह--नदित्थसमित । श्र्टदश्चमेदा इति । अ्टादक्ञप्रकारा इष्यर्थः । दीर्घाभावा- 
दि । तथा च उदात्तलृकारदी्षैः, अनुदात्तदक्रारदीर्घः, स्वरित ककारदी्घंः। ते च अनुना 
सिकास्नयः जननुनासिकाखय इति षडमेदा्नामभवे सति हस्वग्रपञ्चः षड्विधः प्लुत. 
प्रप्चश्च षडिवध इति ककारस्य हाद्रशविधस्वमेवेति भावः । लृकारस्य दीर्घाभावे- 

होत्र खकार इत्यन्न सवणेदीघं ते दोत॒कारः इति ऋकारस्येव “(तुर्यास्यसूत्रे “अक 
सवण, इति त्रे च भाष्योदुाहरणमेव प्रमाणम् । हस्वाभावादिति। यदि एचो हस्वा 
स्युस्तहिं वणसमाभ्नये त एव लाघवात् अ इ उ इत्यादिवत् पव्येरनच् । न तु दीर्घा 
ररवात्। अतः एचो हस्वाः न सन्तीति विन्ञायते। एवञ्च हस्वप्रपञ्चषडमेदाभावात् 

दवादश विघल्वमेवेचाम् इति भावः । तल्यास्येति । आस्ये-मुखे भवम् आस्यं तारवादि 
स्थानस् “शरीरावयवाद्यत्? इति भवाथ यस्प्रस्ययः । प्रङ्कष्टो यहः प्रयक्लः । आस्य चं 
प्रयज्ञश्च आस्यभ्रयतौ, तर्यो जास्यप्रयलौ यस्य वर्णजारस्य तत् तुस्यास्यप्रथत्न पररपरं 
सवर्णसक्तक स्यादिति भावस्वदाह--ताल्वादीतिं । मिथ इति। परस्परमिव्यर्थः । कस्य 

किं स्थानमित्याकाडन्लायां तह्वयवस्थापकानि पाणिन्यादिशिन्ञावचनानि सथंतः सङगर- 
द्वाति--घुहेत्यादिना । अ? इव्यष्ादक्मेदा गरद्यन्ते। छः इति कादिपञ्चकास्मकः कवगंः। 

तदित्थम्--तस्मात् इस प्रकारस्त अ, इ; उ; कः इन वर्णम प्रत्येकके २८ 
भेद होते दै 

लृव्णस्य---( दीघं न होनेके कारण ) “लः वणक (१८ भेद न होकर ) १२ भेद 
हेते हे। 

ए्चामपि--~एव ( इस्व न होनेके कारश ) *२य्/ वेकि प्रव्येकका भी (श्रारई २ 
भेद न होकर ) १२ भेद होते है । 

शुर्यास्य-जिस वणंका तालु आदि स्थान श्रौर श्राभ्यन्तर प्रयत्न पक हो वड परस्पर 
सवण सन्ञावाला होता है । 

ल्ल वणकी ( भिन्न स्थान होनेपर भौ ) परस्पर सवणंसक्चा होती द--पेसा 
कहना चाददिये । 

अङ्कह--त्र-अकार, कु~फवगै, ह श्रौर विसगं ( : ) का उच्वारणएस्थान कठ है-भ्रतः 
इनको कण्ठ्य वणं कहते है । 

हृचु-द-दकार, चु-चवगै, "यः चौर “छ का उच्चारण स्थान तालु" है- प्रतः इनको 
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मूर्धा । लूठलसानां दन्ताः । उपूपभ्मानीयानामोष्ठो । जमडणनानांनासिक्छा च । 

 एदतोः कण्ठतालु । ओदोतोः कण्ठोष्ठम् । वकारस्य दन्तोष्ठम् । जिह्वामूलीयस्य 
अश्च ऊश्च दश्च विसजंनीयश्चेति विग्रहः । विस्जनीयशड्दोऽपि विसर्ग॑पयायः। 
दचुयश्चेति । इ" इत्यष्टादश मेदाः । “चुः इति चवर्गः । इश्च चुश्च यश्च श्श्चेति विय्महः। 
ऋरि । ऋ इत्यष्टादश मेदाः । इ्' इति टवगं. । भा च इश्च रश्च षश्चेति विग्रहः । 
छः शब्दस्य आ इति प्रथसेकवचनान्तम् , धाता इतिवत् । स्घ्तलंसेत्त ¦! शू? 
इ्यस्य द्वादश भेदाः । न्तुः इति तवर्गः । आ च तुश्च छश्च सश्चेति विग्रहः । दृश्च- 
ञ्दुस्यापि आ इस्येव प्रथमैकवचनान्तन्न् ! जा, अटौ अलः इक्ति। दन्वश्ब्देन 
दन्तमूरप्रदेशो विवक्तितिः । अन्यथा "भरनदन्तस्य तदुच्चारणानुपपत्तः । उपूचेनि । 
“उ” इस्यष्टादृश्च मेदाः । पुः इति पवर्गः 1 उश्च पुश्च उपध्मानीयश्चेति विग्रहः । उपभ्मा- 
नोयश्ब्दस्य व्यास्यानमनुपदमेव मूके स्पष्ट भविष्यति । जमडणनेति । जश्च मश्च 
उश्च शश्च नश्चेति चिग्रहः। चकारेण स्वस्ववर्गीयस्थानसमुस्चयः ^ पदे तोरिति । 
एच्च रेच्च एदैतौ । तपरकरणमसन्देहार्थ॑म् । ओदौतोरिति, ओडच ओौस्च ओदौतौ । 
तपरकरण पूर्वंवदसन्देहार्थमेक । जिह्ामूलीयस्येति ¦ >< क भख इति कखाभ्यां 

तालव्य वणं कहते है । 
ऋट-क-ककार, उ~टवगे, २ भौर च" का उचारण स्थान मूर्धा" है--च्रत. इनको 

मूधेन्य वण कदते ३ । 
लत॒-ल्-लकार, तु-तवर्ग, “लः श्रौर 'स' का उच्चारण स्थान '्दन्तः है--अतः इनको 

दन्त्य वणे कदते है । 
उपु--उ-उकार, पु-पवगं ओर उपध्मानीय (प-फ) का उच्चारण स्थान 

“भ्ोष्ठः है अतः इनको श्रोष्स्य वणं कहते है । 
जमड--“ज~म-ड-ण-नः का उच्चारण स्थान (नासिकाः तथा 'कठ-ताहु-मूधा- 

दन्त-श्रोष्ठः श ह--अतः इनको नासिका तथा कख, तालभ्य, मूधेन्य, दन्त्य भौर ओोष्छ्य 
वणं मी कते है । 

एदेतोः--एकार-पेकारका उच्वारण स्थान बढ तालु दै भ्तः इनको कण्डय, तालच्य 

दोनें कहते हे । 
ओदौतोः--त्रोकार~्रीकारका उच्चारण स्यान कठ श्रौर श्रोष्टठ है--प्रतः श्नको 

“कण्ठयोष्डयः वशं कते है । 
वकारस्य~-वकार का उच्चारणएस्थान दन्त तथा श्रो ॒है--श्रतः इसको दन्त्योष्ठय) 

वणं कते ह । 
जिह्वामुरीयस्य--जिहामूलीय ( ~~ क ~- ख ) का उश्वारणस्थान जीभका मूल ( जड- 

भग ) है-- रतः नको जिहामूलीय कहते है । 
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जिहादूलप्। नासिकाऽनुष्वारस्य। इति स्थानानि ॥ यत्नो दिषा। अ्माभ्यन्तसे 
व्यश्च । आद्यः पचना । स्ृष्टषस्स्एटषदितविड्ृतसंशरृतमेदात् । तन्न स्पृशं प्रयतनं 
सपशनाम् । ईषरस्पष्ठमन्त.स्थानाम् ! ईवद्धिदवमृष्मणाम् । विचृतं स्वराणाम् । 
हसवस्यावणुस्य प्रयोगे संचृतम् । प्रक्रियादशायां त॒ वित्र॒तमेच् |. बाहयप्रयलस्स्वेका- 
भागरधंविसर्गलहशो जिह्ामूमैय इति अगे मुर एव उक्तम् । त्रनुस्वारस्येति । स्थानमिति 
दोषः । अनुस्वारस्य नासिकास्थानमस्तीति भावः । यत्नो द्विधेति ¦ यलानामाभ्यन्तरस्वं 
वबो्यत्वं च वर्णोत्पत्तेः ्रागृदुर््वभाविस्वमिति पाणिन्यादिज्गिक्तासु स्पष्टम् । यत्न इति 1 
यत्नशब्दोऽत्र मयत्नपरः। भाच इति । अआभ्यन्तरप्रयस्न हव्यः । कथ पञ्चधा 
इत्यत आह -स्पषटेत्यादिना। तत्रेति । स्पृष्ट, इषर्सण््, ईषद्विघ्वत, विच्रत, सदतेषु मध्ये 
इत्यर्थः । प्रयतनमिति। श्रथ ह्यर्थः । स्वर्शानाभिति । स्पर्शंवण{निामिस्यथैः । के तै 
वर्णा; इति मूख स्फुटीभविष्यति । तथापि निर्दिश्यते अत्रपि-क खरघङ,चदछ 
जञ्चन,खञ्डदठणः,तथद्धन, पषुबमम, कवणोदारभ्य मवगंपयंन्तम्। 
अन्तःस्थानामिति । यरलवा नामिष्यर्थः । ऊप्मणामिति। श षस ह इत्येतेषामित्यर्थः । 
स्वराणामिति । अहइउश्छलृषएुओरे ओ इस्येतेशमित्यर्थः ॥ प्रयोगे इति। शाखीय- 

नालिका प्रतुस्वार ( ) का उच्चारणस्थान नातिका हं 
यज्ञो ह्विघा--यल्न ( प्रयत्न ) दो प्रक्रारका होता है--अ्ास्यन्तर श्रौर बाह्य । 
नोटः--“रङ्े यटनः प्रयत्न.” भ्र्थात् वर्णोत्चारणके पुवं हृदयम जो यत्न करना 

पडना ३, उसो प्रयत्नो (्राभ्यन्तर प्रयत्न) कहते है । हसफरा अरनुभृव उच्चारण करने 

वल्िको दही होता है। 
दूसरा प्रयत्न सुखसे वशं निक्षलते समय होता दै। श्सप्ना अनुमव सुनने वल्को भी होता 

है, अतः वह ष्वाद्यभरयत्न" कहा जाता है । इसरा उपयोग सवण संन्ञामे नदीं होता, किन्तु 
आन्तरतम्यपरीक्षा अथात् कदे वोम परस्पर अत्यन्त समानताका श्रन्तेषण करनेक 
समयमे इसकी श्रावयक्रता पडती हे । 

ज्यः पञ्चधा--पदला--प्रार्धन्तर प्रयूत्न, पांच प्रकारका दै-- १. रपृष्ट, २. दैषत्सष्ट 
२. ईैषद्विवृत, ४. विवृत; ५. सवृत--दइस भेदसे । 

तश्र स्पृ्ट--नत्र (दन पाचों) स्पृष्ट प्रयत्न सशंक~~'क' से “म ' पयन्त वो का; हे । 
ईषर्स्पृष्ट--प्रयत्न श्रन्तःरस्योका--य व र ल वर्णौका, है । 
ईषष्ठिश्रुत--प्रयत्न उष्माका--राल् वर्णौका हे । ) 
विद्त--प्रयतन स्वरका--प्रच्का हे । 
संश्नत-- प्रयत्न हस्व श्रकारका प्रयोगावस्थार्मे~-परिनिष्टित सिद्धरूप, होता रै । किन्तु 

परक्रियादश्ा-साधनिकावस्थाप, विवृत ही रहता है । 
बाद्यप्रयत्नस्तु--गराह्य प्रयत्न तो ग्यारह प्रश्चारके होते ३ै-१, विवार, २, सवार, 
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दशधा । विवारः सवारः श्वसो नादो घोषोऽवोषोऽल्यप्राणो महाप्राण उदात्तोऽवु- 
दात्. स्वरितस्चेति । खरो विवारा. श्वासा अधोषाश्च । दशः संवारा नादा घोषश्च । 

(५ 

वगणा प्रथमतृतीयपश्चमा यणबचाल्पप्राणा, । वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च मदा 
प्राणाः । काद्या मावसानाः स्पश्चांः । यणोऽन्तःस्थाः । शषसहा अष्पाणः । यवः 

मक्रियाभिः परिनिष्टितानां रामः कृष्णः इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमाणे एव हस्व- 
स्यावणस्य सच्र॒तत्वमित्यर्थः। प्रक्रियेति । च्ाद्लीयकार्यप्र्ुच्तिसमये दण्ड-अजाढक 
मित्यादौ सवण॑दीर्घादिकर्तव्ये तु विदरतस्वमेव । तेन सन्धिकार्यं निर्बाधमेव । एतत्सव 
“पूर्वत्रासिद्धम्” इत्यनेन ज्ञापितमिति श्चिदधान्तकोुद्ा स्पष्टम् ॥ बाह्येति वणोसप- 
स्यनन्तरजातो यल्लो बाद्यग्रयल इत्युच्यते } खर इति खफदुठ्थचटतकप 
शषस इति वर्णाः । परिवारा इति। विवारादिप्रयलवन्त इ्यथैः। दय इतिं । हय 

वररूजमङ्णनन्नमघठ्धजवगडद् इति वणां दस्यथः। सवारा इति। 

सवारादिप्रयलवन्त इष्यर्थ, । भल्पप्राणा इति । कगड, चजन, टडण, तदेन, पवम, 

यरलव इत्येतेषां वर्णानाम् अल्पप्राण इति भाव. । खच, छश्च, ठड, थध, फभ श्षसह 

इवयेतेषां महा्राण इव्यपि जेयम् । कादय इति ! कख इ्यादिमपयन्तमिति पूवं. 

क्ता वर्णा इत्यर्थः । क आदंषां ते कादयः, म अवसाने ये न्ते मावघ्ाना इति ॥ 
व 
२. श्वास, ४. नाद, ५. घोष, & भ्रधोष, ७, श्रल्पप्राण ८. महाप्राण, ९. उदात्त, 

१० श्रनुदात्त, ११ स्वरित-दस मेदसे । 
नोटः-जिन वर्णका उच्चारण करते समय कटका विश्च हो, उनको “विवार 

तदतिस्किशो "सवारः एवं जिन वर्णका उच्चारण करते समय श्वास चलतां हो उनको “शासः 

जिनका उच्चारण नादसे हो उनको प्नाद' तथा जिन वर्शोका उच्चारण करनेपर गूज होता 

रो उनको "घोषः तदतिरिक्तको “श्रघोष” एव जिनके उच्चारण करनेर्मै प्राणव युका असप उप 

योग हो उन्हे रल्पप्राण' श्रौर श्रधिक उपयोग हो न्दं महाप्राण कहते दै । 

स्वर प्रत्याडारका विवार, श्वास शौर ्रधोष प्रयल हे । 

हश्च - प्रस्ाशरका सवार, नाद शरीर घोष प्रयल है । 

वर्गाणां वणो प्रथम (कचटतप), तृतीय (गजड द् ब), पचम (स्जण 

नम) तथायण् (यवरल) का श्रल्पप्राण प्रयतत दे । 
एव वणक द्रतीय (खद्वठ्थफ)) चतुथं (घमःढथभ) तथा शट्! प्रत्याहार 

मदप्राण प्रथल्ल है । ॥ पि 
काद्यो--कसे “म'पयंन्त (कवग, चवगे, टव, तवग, पवग) वणं स्पशे कह्लति ह । 

नोटः--जीभके च्रग्र ( चोरी ) उपाय ( अ्रयके समीपस्य प्रदेश ), मध्य ( वीच) श्रौर 

मूल ( शादि ) भाग दवारा कंठ, ता परथृति स्थार्नोको स्यश्च करके कवगांदि वर्णौका उच्चारणं 

होता ड श्रतः इनका नाम सपद वण ह । 
यण-(य वरल) अन्तःस्थ कदलति हे । 



१० मभ्यसिदान्तकोमुदी- [ चन््ञ- 

स्वराः। ~क ख इति काम्या परागर्विसग॑सदशो जिह्वामूलीयः । न्<पन्दफ 
इति पफाभ्या प्रागधंविस्ग॑सह श उपध्मानोयः । श्रं अः इत्यचः परावनुस्वारधिख- 
गो ॥ अरादिस्सवरस्य साचत्ययः ।१।९१।६६। अविधीयमानोऽण् उदिच्च सवर्णस्य 

ज्ञा स्मरात् ) श्रत्रैवाण परेण णकारेण । छुचुदटुतुपु एतेडदितः । तदेवम् अ इत्य्ठ- 

यण इति । यणप्रस्याहारान्त्शंतव्णाः यररूवाः° इत्यथः । शषसहा इति । ज्रपरस्या 
हारान्तर्गतव्णाः । स्वरा इति । स्वेन राजन्त इति स्वराः अइ उक्लुषएुओरेओौः 
इति वणां इत्यर्थः । च्रणुदिदिति । अम अतिधीयमानः सवणंबोधकः, उदित् विधीय 
मानोऽपि सचर्णबोधको भवतीत्यर्थः । तेन “ऋत उत्" दष्यादौो विधीयमाने उति नं 
सवणंग्रहणम् । "कुहोश्चुः" “चोः कुः” इत्यादौ विधीयमानेऽपि सबणेग्रहणमिति 
भावः । चरतरैवेति। अर्मिन्नेव सूत्रे इस्यर्थः। अन्यत्र तु (अणोऽग्रगह्य" इत्यादौ 
पूवणकरेण सह प्रव्याहारः। अत्र उयाख्यानमेव शरणम् ।““पूर्वेणेवाणग्रहाः सवं परेणवेण 
महा मताः । कतेऽणुदित्सवणस्येव्येतदेक परेण तु ॥' इति भाष्यकारेणोक्तम् । उदित इति । 
उदित्त्वेन रूपेण बोधकाः । तदेवमिति । तत् “अणुदित् सूत्रम, एव वच्यमाणभ्रकारेण 

फरूतीत्यथैः। इष्टाद शानाभिति । (4) हस्वोदात्ताजुनासिकः। (२) हस्व उडा० अननु०। 

नोट भन्त.स्थ का मतलब हे बीचवाला। ध्य वर ल' वण स्वर् श्रीर् व्यजनकं 
बीचक है श्रतः ये श्रन्तःस्थ कहलाते है । 

द्ल--( रा ष स ह ) ऊष्मा कहलाते दै-जिन वणीके उच्चारण गम वायुका प्राधान्य 
हो उसे छष्म वणा कहते हे । 

च्-(अङ्उक्रल्षएटश्रोटे श्रौ) स्वर कदलति हे! 
परक > ख~-यहा पर ककार, खकारसे पूवं विसर्गं (--) के समान जो 

४्वनि दै वद जिहामूलीय हे । 
प ए-- यहा पर पकार, फकारसे पूवं विक्तगांधंके समान जो ध्वनिहै वद 

उपध्मानीय हे | 
अ अः--यदां पर अकारसे परमं जो .व्वनि दै वह यथाक्रमसे श्रुस्ार, विसमं 

वाचक 
नोटः-- "न्? श्रौर म्म् के स्थाने श्रनुस्वार तथा रेफ) श्रौर "सु? के स्थान्र विस्तग 

दोता है अ्रतः अनुस्वार-विसगं एृथक् वोप नद गिने जति । 
अणुदिव्सवणस्य-( जो विधान विया जाय वह प्रत्यय शरोर तद्धन श्रप्रत्यय कदा 

लाता दै। एवंच सू्राथं थह इत्रा कि) 
जिसका विधान किया गया हो ठेस! भरण ( प्रत्याहर ) भौर उदित् (कुचुडवुपु) 

रपे सवणंके बोधक हो । 
धत्राण्--ेवल इसी ( श्रणुदित् ) पमं “रण? प्रत्याहार पर ( (लण्, सत्रस्थ ) णकारते 

सममना चाहिये । 
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दशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । ऋकारलिशत । एष लृकारोऽपि । एच द्वादशा 

नाम् । चअल॒नासिकाननुनःसिकमेदेन यवला द्विधा । तेनानलुनासिकास्ते देद्य. 

संज्ञा ॥ परः सनिकषंः संहिता 1१।४।१०६। दणौनामतिशयित सनिधि. 
संहितासंज्ञ" स्यात् ॥ हलो ऽनन्तः संयोगः 1१।९१1७} ऋअन्मिरव्वव्िता दलः 

(३) ह° भनुदा० अनु०। (४) ह° अनु° अननु° । (१) ह ० स्व ० अ० । (द) ह° स्व° 
अननु° । («)दीघं उ०्ज० । (८) दीग्डग्जननु° । । (8) दीण्डण्ञनु० । (१०) दी° 
अण्ञन० । (११)दी०स्व०अ० । (१२) दीरस्व०अन्० ॥ (१३) ष्ठुतड०अ०। (१७ष्लु 
उ०्अन० । (१ ९)प्दु०अन्ञ०। (५ ६) प्टअ०अन्० ॥ (१ ७)प्त्ु°स्व०अ ^ ॥ (८)ष्ठु° 

स्व०्जननु° ॥ इत्येतेषामिव्यर्थः ॥ त्थति । अंनया रीश्या इकार-उकारयोरपि बोध्यस् । 

चकार इति । अनेन धरकारेण ऋकारस्य अष्टादश । लृकारस्य दीर्घाभावात्, लृकारदीध- 
षर्क विहाय छादश । ऋकारलृकारयोः सावण्यात् मिङ्त्वा त्रिशत् इति भावः ॥ पएव- 
मिति । पूर्वोक्तप्रकारेणैव ॥ एच इ । द्वाद्श्चानां बोधकाः । तदेवम्-ए, ओ, पे, जौ, इति 
प्रत्येक द्वादश इति भावः । ननु स्थानघ्रयल्नयोस्तुरयतवात् सावण्येन ए एेकारस्य, ओं 

जकारस्य बोधकस्तेन चतुविश्चतेः संज्ञकः एकारः, एवमोकारः स्यादिति चेद्, न । 
““देओच्^ इति परथक्सू त्रसेन तयोः सावण्यांमावन्ञापकत्वात् ॥ तेनेति । यवखाना 
प्रकारद्वयेन । परः सन्निकषे इति ॥ परः अतिश्चयितः, सश्ञिकर्पः सामीप्यमधंमात्रा- 

धिककारब्यवधानाभावः । अर्धमात्राकार्यवधानश्य अवज॑नीयस्वात् । तदैतद्भि- 
मरव्याह- ्रतिशयित इत्यादिना । सांइतेति । स्वभावसिद्धा धंमान्नातिरिक्तकारुव्यवायश्रून्य' 

संहिता इति भावः। सयोग इति । स्वरसक्ञकवणेञ्यंवधानशून्या हवर्णाः सयोगसंक्षका 
इत्यथैः । उपिडिति । “स्वौनसमौद्ः इति सूत्रे सुदस्यारभ्य सुपः पकारेण भस्याहारः। 
न तु समीबहुवचनस्येवान्र महणम् , ष्यास्यानात्् ॥ “तिक्चसन्षि०” इति सूत्रे ति 

दरिकारिका--परेणेवेणय्महाः सवे पएंणेवाण्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदिश्सवणंस्येस्येतदेक परेण तु ॥ 

कुचु--ऊु चु इ त॒ पु" ये उदित् कहलाते हे । 
तदेवं-- तस्मात् इसप्रकारसे यथा “श्र ष्टादश्च (१८) की सक्ञागोधरु है तथा इकार, 

उकार मी श्र्टादशकी सन्ञागोधक है । ककार ( खकार के सवं हेनेसे ) तीसको सज्ञा बोधक 
दै! एव लृकार मी ( ऋके सवणं होनेसे ) तीस संज्ञा बोधक दै जर एच् (्यश्नोे श्रीः) 
हस्व न होनेसे बारदकी सज्ञा बोधक हे । ६ 

अनुनासिक--धरनु नासिक श्रौर श्रननुनासिफ़ भेदसे य व ल! दो २ प्रकारके होते हे} 
इसलिये अनुनासिक भ्य व ल' श्रनुनासिक, निरनुनासिक दोर्नोकी सन्ना बोधक दै । 

परः प्षक्निक्षेः--र्णणको श्रव्यन्त सन्निधिकी सहिताज्ञा हो 
हरोऽनन्तराः--“श्रच्, वणं व्यवधाने र हित व्यजन वर्णोकी संयोगसज्ञा दो ४ 



१२ मभ्यसिदान्तकोमुदौ- [ अच्वन्धि- 

खयोगसंहाः श्युः ॥ सुिङिन्तं पदम् । १19}१७। खबन्तं तिडन्तं च पदसं स्यात् ॥ 
इति सन्ध्युपयोमि सज्ञाप्रकरणम् ॥ १ ॥ 

अथ अच्सन्विः। 

इको यणचि ६) १1७७} इकः स्थाने यण् स्यादचि संहिताया विषमे 

खधौ उपास्य इति स्थिते ॥ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूथस्य ।१।१।६द] सप्तमी- 

इत्यारभ्य महिङो डकारेण प्रत्याहारः । सुप्र च तिडः च सुिडो, तावन्ते यस्य तत् 
सुिडन्तं शब्दस्वरूपम् इति शब्दशाखप्रस्तावाज्ञभ्यते । अन्तश्चब्दश्च प्रत्येक सम्बध्यते 
तदेतदभिप्रेस्याह- पुरन्तमित्यादिना । इति सज्ञाप्रकरणम् । 

इकः स्थान इति। इक इति षष्ठी, “पष्ठी स्थाने योगा» इति सुत्रेण स्थान इति 
छभ्यते ! स्थानन्च असङ्गः। तथाहि-दकामुस्चारणप्रस प्गे यणामुच्चारण कतंन्य- 
[क ४५ = [अ + [+ -भिव्यर्थः ॥ सुधी इति । ध्यं चिन्तायामिति धातोः “ध्यायतेः सम्प्रसारणज्चः इति क्िपि 
यकारस्य सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे “हरश्च” ति दीघ धीशब्दौ निष्पन्नः । श्लोभना 
धीर्येषान्ते सुधियः । सुधीभि. उपास्यः सुध्युपास्यः ॥ अत्र उधी उपास्य ईनि स्थिते । 
तस्मिन्निति निर्रिष्टे। तस्मिन्निति सूत्रगतसप्तम्यन्तस्यानुकरणम् । निर् इत्यस्य नैरन्तयं 
मर्थः । दिदिरत्रोच्चारणार्थकः । तेनायमथः-अचि यण् भवतीण्युक्ते व्यवहितेऽज्यवहिते 
[1 

सुिङन्तम्-- गन्त श्रौर तिडन्तकी पदसज्ञा ह । 

इस प्रकार इन्दुमतीः टीकामें स्लाप्रकरण समाप्त हुजा । 

इको यणच्चि- “क् के स्थानम “यण्? श्रदेश्च रो शरच् प्रे रहने पर-सद्िताके 
विषयं । 

नोटः--(क) इ के बाद ई भिन्न स्वर् वणं रहने पर शके स्थानर्मे भ्य! होता दे । 

(ख) (उः के वाद उभिन्न स्वर नशं रहने पर उक स्थानम व् दीता द । 
(ग) “कके वाद कभिन्न स्वर् वणं रने पर च्छे स्थाने रेफ होता हे श्रौर 

वह पर् वणंपे युक्त हो जाता है। 
(घ) ्छके वाद लभिन्न स्वर वणं परे रहने पर क्छ स्यान्मे ष्ट द्यो जाताहै। 

सहिता विषय--संहिता सन्ञाविधायक्र सत्र कह चुके द। वह संहिता सवत्र नित्य 
होती दै । केवल वाक्यम वक्ताकी श्च्छा पर रहती है । कदा भी दै-- 
संहितेकपदे नस्या नित्या धातूपसर्गयोः । निष्या खमासे बास्ये तु सा विवक्षामपेरते ॥ 

तस्मिन्निति- सप्तम्यन्त प्दकरा उच्चारण करके विधीयमन जो कायं वद वणन्तरसे 
अन्युवदित पूवके स्थानम हो 



प्रकरणम् खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोषेता । १२ 

निर्दशन विधीयमान कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूवस्य ज्ञेयम् ॥ स्थनेऽस्तर- 
तमः ।१।१।५०] प्रसङ्गे सति सदशतम श्रादेशः स्यात् । उधृयू उपास्य इति 
जाति ॥ अनचि च 1८} 91४७} श्रचः परस्य योद्धे वास्तो न त्वचि | इति धस्य 
द्वित्वम् ॥ भलां जश् भशि ।८।४१५२। भर्ता जश् स्यात् फशि परे । इति पूवंध- 
स्य दः ॥ संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३। सयोगान्तु यत्पद तस्य लोपः ध्यात् ॥ 
सरलो शन्त्यस्य ।९।१।५२ षष्टीनिदिोऽन्त्यत्याल श्रादेश स्यात् । इति यलेपे 

परापे । (यणः प्रतिषेधो वाच्यः) } सुद्धथपाध्यः । मद्ष्वरि'। धात्रशः । लक्रतिः ४ 

ऽप्यचि प्रारऽग्यवहित एवेति नियम्यते ® स्थानेऽन्तरतम. , स्थान प्रसंज्ञ॒इव्युक्तम् ! 
अन्तरशब्दोऽत्र खदशपर्यायः । अतिशयोऽन्तरः अन्तरतम. तदाह--प्रसङ्गं॑प्तपीत्य - 
दिना ¦ प्रसङ्गः शाखप्रसक्तिः । श्रनचि च ' '्यरोऽदुनासिकेऽनुनासिको वा” इत्यतो 
यरः इति व। इति चादुवतंते। “अचो रहाभ्यां ट ” इत्यत अच इति द्रं इति चानुवतंते। 
अनचि इति न पयुदासः, तथासति अभ्भिन्ने हरीत्यथंः स्यात् तदाह-अच.- परस्येत्या 

दिना । सयोगान्तसय । “पदुस्यः” इत्यधिद्तम् । खयोगः अन्तो यस्येति विभ्रहः । खयो 
गान्तस्य पदस्य रोप इश्यन्दयः । श्रलोऽन्त्यस्य । अङिति प्रत्याहारः। अर् इति षष्ठय 
न्तम् । “वष्ठी स्थाने योगा? इत्यतः षष्ठी स्थाने इस्यदुवत॑ते। तच्च षष्टीत्ति प्रथमान्तः 
तृतीयान्ततया विपरिणम्यते । निर्दिष्टस्येति शेषः । स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान 
इति शेष. । स्थाने विधीयमान आदेशः षष्टीनिदिष्टस्य य. अन्त्यः अट् तस्य स्यादि- 
त्यर्थः । तदाह--षष्ठीत्यादिना । यण. प्रतिषेध इति । यणः सयोगान्तोपग्रतिषेधो वक्तभ्य 
इस्यर्थः । “इको यणचि» इति सूत्रेण अजब्यवहितपूवं इक्-धकारोत्तरवर्ती $; तस्य स्थाने 
“स्थानेऽन्तरतम. इति सुत्रेण “य्? न् तु वरला.” आन्तरतम्याभावात्। भसुध्य् उपास्य 
इति जाते “अनचि च” इति सूत्रेण धकारस्य दित्वे “चलां जक्ष स्रि इति सूत्रेण प्रथ 

स्थाने-प्रसग रदनपर स्टृशतम श्रदिय दो--त्रथत् एक स्थानीके स्थान प्र एकी) 

साथ कई श्रादेशोकी प्रापि द्योनेसे उनम जो सब्घे अधिक स्थानीके सदृ हो वही ध्रादेश हो! 

नवि च~च परं यर्को विकल्पते दिस हो । परन्तु उसी" यर्के परे यदि भ्रच् भौ 

रहे तो द्वित्व नहीं दयो । 

क्षलाजक्ष--सलोके स्थानम ज्य ्रादेर हो च् एरे रहने पर । 

सयोगास्तस्य--जिस पदके श्रन्तमे सयोग (सयुक्त श्रक्षर ) हो उसके श्रन्त्य श्क्षरका 
लोप दो, 

भलोऽन्त्यस्य~-षष्ठानिदिषटेन विधीयमान जो कायं वह श्न्त्य “त्रल्, क स्थानमे दो- 

शर्थात् षष्ठ चन्तका निदश्च कर जदं ( जिस उदाहरणम ) श्रादेशका विधान क्या गया हो 
वहो अन्त्य वंको श्रदेश्च दो । 



१७ मध्यस्िढान्तकोसुदौ- [ अच्सन्धि- 

पचो ऽयवायावः ॥ ६11७८) एच कमात् श्य्, अन्, आय्, अव्, एते 

स्थुरचि ॥ यथासंख्यमयुदेरः समानाम् ।१।३१०॥ समसम्बन्धी विधि्यथा- 
संख्य स्यात् । हरये । विष्णवे } नायर । पावकः॥ बान्तो यि घ॑स्यये । ६ १।७६। 
1 
मधकारस्य दकारे सुद्धूय् उपास्य इ्यवस्थायां “सयोगाम्तस्य रोषः” इति सूत्रेण 

यकारस्य छोपे प्राप्ते “यणः प्रतिषेधो बाध्यः, इति वार्तिकेन यरोपनिशेषे सति सुद्- 

ध्युपास्यः इति रूपं सिद्धम् ॥ मद्घ्वरिः इति ॥ मधोः अरिः मध्वरिः । मधुनामकदेत्यस्य 

अरिः शचुः रीकृष्ण इयर्थः ॥ अत्र साध्यते-मधु-जरि इति स्थिते ““हइको यणचि" इति 

सूत्रेण अजग्यवहितपूर्वस्वविशिष्ट इक् धकारोत्तरवतीं उः; तस्य स्थाने ^स्थानेऽन्त- 
रतम” इति परिभाषया ( वकारस्य दन्ध्योष्ठयम्-उपूपभ्मानीयानामो्टौ उभयोः 
उकारवकारयोः स्थानसाम्यात् ) "व्, जाते “मधू वृ अरिः इत्यवस्थायाम् “जनचि ष्व" 

इत्यनेन द्विषे “क्षल जश् श्षशि” इत्यनेन धकारस्य दकारे “सयोगान्तस्य रोपः” 
इति सूत्रेण रूपे प्राप्ते “यणः प्रतिषेधो वाच्यः” इस्यनेन निषिद्धे सति मदुःध्वरिः इति 

रूपं विद्धस् 1 धात्रशः इति । धातुः अश. धात्रशः । धातृ अश्चः इति स्थिते “इको 
यणचि, इस्यनेन छ स्थाने स्थानेऽन्तरतमपरिभाषया र् कृतः। अत्रापि “सयोगान्तस्य 
रोपः इति रोपे प्राप्ते “यजः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन निषिद्धे श्वात्त्रंशःः इति 
सिद्धम्भवति ॥ लाक्रतिरिति । द्ुरिव अआङ्तिः यस्य स इति विग्रह इति भावः । ल~ 
आङ्कतिः इस्यन्न “इको यणचि इध्यनेन स्थानत आन्तर्यात् र इष्यस्य स्थाने ल् इत्ति, 
अत्रापि छोषे प्राप्ते निषिद्धे खति अज्खछीन परेण सयोऽय रूष्कतिः इति रूपं सिद्धम् ॥ 
एचोऽयवायावः । अय् च अव् च आय् च आव् चेति विग्रहः । “इको यणचि? इत्यः 
तोऽचीव्यनुवतंते । यथाक्ष॑स्य परिभाषया एकारस्य अय् ओकारस्य अव् रकारस्य 
आय ओकारस्य आव् इति भ्यते । तदाह-एच- क्रमादिति । समसम्बन्धीति ॥ समाना- 
मिति यदि कर्मणि षष्ठी तहिं स्थान्थादिभिः समसंख्यानां यत्र विधानं तत्रेव यथास. 
ख्यमिस्यस्य प्रघर्तिः, यथा~'“एुचोऽयवायावःः इध्यत्र, न तु “समूङाकृतजीषेषु हन्. 
छन्-्रहः” इस्यत्र.। तत्र विधेयस्य "गसुलः इत्यस्य एकत्वात् । अतः समानामिति 
सम्बन्धे षष्ठौ इति भावः ॥ हरये इति ॥ हरे-ए इति स्थिते “एचोऽयवायावः इत्यनेन 
~~~ ~ 1 न~ 

यणः~सयोगान्तरस्यं लोपः” इस सूत्रका यद वातिक हे, श्रत. इसका श्रथं यह होता है कि- 
सयोगान्व पदके श्नन्तिम वणं यके लोपक्षा प्रतिषेध कहना चारिये--धर्थात् उसक्ना 

नलोप नदीं हो । 
एव्वो--ण्चके परे भवच् 

आदेश्च हां । 
यथाकस्ंस्य--प्तमसबन्धी विधि ययास्स्थेन हो । 
नोरः--स्वानी श्रौर श्देकी समान सख्या होने पर भदेश्की प्रवृत्ति यथाक्रमपे 

अर्थात् प्रयमको प्रथम, द्वितीयको द्वितीय, तृत्तीयको तृतीय इस प्रकारसे दयोती है । 
वान्तो-~-यकारादि प्रत्ययके परे“श्रोत्-प्रौतः को वान्त ( भव ) भ्रदेश्च छये। 

रहे तो पचे स्थानम यथाक्रमसे भ्रय्, अर्, श्राय, श्रान् 



प्रकरणम् ] खधथा-इन्दुमती-रीकाद्योपेता । १५ 

यादौ प्रत्ये परे ्नोदौतोरवावौ स्तः । गन्यम् । नाव्यम् । (अध्वपस्मिसे च) । 
गव्यूतिः ॥ धातोस्तन्निमि्तस्येव ।६।१।८०। यादौ प्रत्यये परे धातोरेचधेदान्ताः 
देश्तर्दि तन्निभित्तस्येव नान्यस्य । लव्यम् । अ्नवश्यलाग्यम् । तजिमित्तस्य किम् । 

एचप्रव्याहारघटको हरे इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती एकारः तस्य स्थाने अय् आदेशो जातः 
अचप्रव्याहारवटक एकारे परे । वेन "हरय् ए इति जाते .जञ्ज्ञीन परेण सयोञ्यम्, 
हरये इति सिद्धम् ॥ विष्णवे इति! विष्णो ए इति स्थिते “एचोऽयवायावः इस्यनेनं 
अचि एकारे परे “विष्णो अत्रस्थो य भोकारः तस्य स्थाने अव् आदेशः कृतः ॥ 
विष्णव् ए इति जाते भिरित्वा विष्णवे इतिं रूप सिद्धम् ॥ नायक इति । नै-अकः अन्न 
आय् आदेशः, पौ-जकः अत्र जाव् आदेशः ̂ “एचोऽयवायावः” इत्यनेन इति भावः ॥ 
यकारादाविति । “यसिमिन्विधिस्तदादावलग्महणे” इति परिभाषया तडादिरामेन चका- 
शदो इल्यर्थस्य राभ इति भावः ॥ गम्यमिति ॥ गोश्ञब्दात् “गोपयसो्॑त्” इत्यनेन 
विकारार्थ यति प्रत्यये रूपस् ॥ अत्र गो-यम् इति स्थितौ ओकारस्य अच्पश्कत्वाभ। 
वात् “एचोऽयवायावः? इष्यनेन अवादेश्चाप्रा्चौ “वान्तो यि प्रष्यये"” इत्यनेन यादि. 
म्रत्ययः-य इति, तस्मिन् परे “अव्, आदेशे छते गव्यम् इति रूप सिद्धम् ॥ नान्य. 
भिति । "नौ~यम्ः इति स्थिते “वान्तो चि प्रत्यये”? इत्यनेन यकारादौ श्रव्यये परे आव् 
आदैक्षे करते “नाव्यम्” इति भवति । नावा तायं नान्यभिस्यर्थ. ॥ श्रष्वपरिमाे चेति ॥ 
मार्गपरिमाभे अथै गम्यमाने ओकारस्य स्थाने अव् आदेश्षो भवति यूतिशब्दे परे । 
यथा-गो-युतिः इत्यन्न “अध्वपरिमणे च इत्यनेन अवादेलेन गन्युतिः इति खूपं 
सिद्धम् ॥ “गव्यूतिः खी कोशचयुगम् इत्यमर. । करोशयुगस्य स्तवेति भावः । नलु 
जयते ओयत्त इत्यत्रापि ओकारस्य ओकारस्य च “वान्तो यि इति वान्तादेश्चः 
स्यादित्याश्च्कय “वान्तो यि? इति सूरं नियमयति-धातोस्तन्निभित्तस्येवेति । एच इति; 

वान्तो यि प्रघ्यय, इति चानुवर्तते । सः यादिप्रस्ययः निमित्त यस्य सः तन्निमित्तः । 
यादिप्रव्यये परे धातोरेचो भवन् वान्तादेश्चः यादिप्रत्ययनिमित्तकस्येव एचो मवति 
नान्यस्येष्यर्थः । तदाह-यादौ अत्यय इत्यादिना । लन्यमिति । दन् ददने । “अचो यत्?» 
इति यति “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इस्युककीरस्य गुणः ओकारः, तस्य धात्ववय- 
वत्वात् यादिभ्रस्ययनिमित्तकत्वाञ्च वान्तादेशः । अवश्यलाव्यमिति । “जोरावश्यके” 

इति जो ण्यत् । “अची व्णिति? इति इत्युकारस्य षृद्धिः जकारः । अत्र जकारस्य 

अध्व---अध्व मागे, उसके परिमाण ( नाप) वाच्य ह्यो तो गोच्चन्दको यूति शब्दके 

परे वान्त अदेश हो । 
धातोऽ--यकारादि प्रत्यये परे धातुसम्बन्धी पचो -यदि वान्त श्रादेशहोतो यज्ञा 

रादि प्रस्ययनिमित्तक एच्को दी हो--दूसरे को न्द । 



१६ मध्यसिद्धान्तकोञुदी- [ शरच्सन्धि- 

श्रोयते । ओ्रौयत॥ क्षय्यजय्यौ राक्थाथं ।६।१।८१। यान्तदेशनिपातनार्थीमदप् । 
क्ष्यम् । लय्यम् । शक्याथं किम् । चेतुं जेतुं योग्यं चेय पापं जेयं मनः ॥ कय्य. 
स्तद्थ ।६।९।८२। तस्म प्रकृत्ययथयेद् तद्थम्। केलारः कीणीयुरिति बुद्धया श्राप 
प्रसारितं भ्यम् । करेयमन्यत् । कयणाहमित्यथेः ॥ आदेङ्कुणः ।९।९।२। ्रदेड च 
ग्रणसज्ञः स्यात् ॥ तपरस्तत्कालस्य ।१।२।७०। तः परस्तात्परो का उचा्यंमाणो 
वृणः समकालस्येव सक्ञा स्यात् ॥ शाद् गुणः ।६।१।८अ] ्रवर्णादचि परे पूर्वं परयो- 
रेको गुणादेशः स्यात् । उपेन्द्रः ' रमेशः । गङ्गोदकम् ॥ उपदेशेऽजयुनासिक 

नियमस्य कि प्रयोजनमित्यथंः । गओ्रोयत इति आष्पूर्वाड् वेनः कमणि रूट्, यमास्मने 
पद् यजादित्वास्सम्प्रसारणे पूवंरूपे “अङ्घत्, इति दीः । आद्गुणस्य परादिक्द्धावेन 
धातोरेच्तवेऽपि यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नास्तीति भावः। श्रीयत इति । वेनः कर्मणि कुङ्, 
यगादिभ्राग्वत्। “भाडजादीनाम्” इत्यादि “भाटश्च इति धुद्धिः। चय्यमिति। “शकिलि्क 
चः" इति यत् चात्छ्त्याः । क्षेयमिति। “भह ्व्यङेचश्चः इति यत् । प्रकरत्यथयेति । प्रक्घ- 
व्यथो द्रन्यविनिमयः । करेयमन्यदिति । गृहादौ मोजना्यथं सश्रुहीत घान्यादीष्यर्थः । 
भदेड यणः । खन्ताप्रस्तावात् संजेति रुभ्यते । अच्च एड चेति समाहारद्न््ः। तदाह- 

श्रदेड चेत्यादिना । तः पर. इति । तपरपदे बहू वीहितष्पुरुषषमासद्रय व्याख्यानादतो 
वृत्तावाह-त परो यस्मात्ता्नश्पेति । श्रादुशुख इति । ““हको यणचि” इत्यतो अचि इति 
“एकः पूर्वपरयोः” इति सम्पूणंसूत्रमनुवतते अत आह ~ म्रचि परे पूवेपरयोरिति ॥ उपेन्द्र 
इति । उप-इन्द्रः इति स्थिते अत्र “अद् गुणः" दहति सुत्रेण पवेपरयोः अकार-इकारयो 
स्थाने गणसन्तकः कण्टताटस्थानकः एकारो जातः । तेन “उपेन्द्रः, इति रूप सिद्धम् । 
गङ्गोदकमिति ॥ गङ्खा-उदकम् इति स्थिते “अआदुगुणः* इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः 

स्ख्य--राक्याथमे क्षयय-जय्य निपातन हो | 

कृथ्य---यादक खरीदे इस बुद्िसेजो वस्तु बाजार फेलाकर री जाय, वह यदि 
वच्य हो तो च्रय्य॒ः निपातन शो। 

अदैड--हस्व श्रुकार श्रौर ए-घ्रोी खणसंज्ञा हो । 
तपरः~-त रदे परमं श्रथवा तकार से पव उन्चाय्यंमाख जो स्वर वणं वह भने सम- 

कालको सन्ञा बोधक हो । 
नोटः--इसे व्युर्पत्तिपे "तः परो यस्मात्? तपरः श्रीर् (तास्परः तपरः दो भ्रथं निकलते, है 

तरतः शृत्तिमं ।वा? क्का गया हे । दोर्नोका उदाहरण शी प्रमे “श्रत्-एड हे । यदं भ्रकारते 
परे तकार है भतः हस्व श्रः की तथा तकारसे परे "एङ है अतः एदे “द श्रो माघ्रकी गुण 
शुज्ञा होती दे- न किश्चाश्रीररेभीको। 

आदुरुणः--्वं से परे अच् हो तो पूव-परके स्थाने एक गुण आदेश्च हो । 
उपदेशे--उपदेशावस्थाम अनुनासिक विदिष्ट जो अच् वह संज्ञकं हो । 



प्रकरणम् ] सुधा-इन्दुभरती-टीकाद्योपेता । १७ 

इत् ।१।२।२। उपदेशोऽचनासिकोऽनि्संजञ स्यात । प्रति्ञलुनाधिक्याः पणिनीयाः } 

लण॒सुत्रस्थावर्णेन सशोच्चायंमाणो रेफो रलयोः संज्ञा ॥ उरण रपरः ।१।१।५१। 

ऋ इति त्रिशतः संयुक्तं तरम्थाने योऽण॒ स रपर सन्नेव प्रवतंते । कष्णद्धः । 

आकार-उकार्योः स्थाने ओकारे कृते गङ्खोदकमिति सिद्धम् ॥ उपदैदेऽजित । उपशब्द 

आदयर्थः ! दिश्िरुस्चारणक्रियायास् । भावे घञिति भानः। एतच्च “आदेच उप. 
देशे” इत्यादिसुत्रे भाष्ये स्पष्टम् । “धातुसूत्रणोणादिवाक्यलिङ्गानुशासनस् । जाम 

मप्रव्ययादेश्चा उपदेशाः परकीर्तितः ॥” इति प्राचीनकारिका तु प्रौढमनोरमायां बहुधा 

दूषिता । सूत्रे अजिति कुत्वाभावः आर्षः | भनिस्सन्ञः स्यादिति विवरणे इखाभावो- 

ऽखदेहार्थः। परतिक्ेति। प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा । अनुनासिकस्य मावः जायुनासिक्यस् । 
मरतिज्ञा आनुनासिक्यं येषान्ते भतिन्ञाचुनासिक्षयाः । लण॒चतस्थेति । “छण्! सूत्र 

तिष्ठतीति कुण॒सूत्रस्थः स चाऽसौ भवर्णंश्च रुण॒सूत्रस्थावरणैः तत्र सहोच्चार्यमाणो 
रेफः र इस्येवरूपः रेफरुकारयोस्ंहेर्यर्थं. । उरणिति 1 उः इति ऋः इस्यैस्य षष्टये- 

कवचनम् । त्रिशन इति । “अणुदिष्छवर्ण॑स्य चाग्रस्ययः” हंद्यनेनेति भावः । तत्स्थाने 
इति । “स्थानेऽन्तरतम.” इस्यतः स्थानेग्रहणमनुवर्नते । “विधो परिभाषोपतिष्ते 
नानुवादे", इति परिभाषया “उरण् रपरः इस्यत्र “षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषा 

नोपतिष्ठते इति भावः। रपर सन्नेवेति । अत्र र, दति प्रव्याहासे ग्राह्यः । तेन रेफक्चि- 

रस्कः लकारपरकश्च प्रव॑ते । छष्णद्धिरिति । करष्ण~छद्धिः इति स्थिते अन्न “आद्- 
गुणः? इति सूत्रेण छरष्ण इत्यस्य णकायेत्तरवरतीं अकारः तस्मात् घचि परे-- 

ऋकारे परे पूर्वपरयोः-जकारषारयोः स्थाने गुणे प्राप्ते-गुणसल्ञकाश्च “अदेङ्गुणः”? 

प्रतिज्ञा--पाणिनिक कद हय बणौका श्रनुनाप्सिक दोना उननी प्रतिक्ञा (स्रनिदर) 

से जानना चादहियै । 

नोटः--( श्वः्का उकार श्रीर् श्ुप्"का पक्चार श्रलुन सिक दै, इका निश्चय श्रत्ययः 

परश्वः" बहुषु बहुवचनम्, श्त्यादि स्थो प्रथमैकवचनान्त श्रौर सप्तम्येक वचनान्त पदनिदं शच 
स होता हे। 

रुणसूत्रस्थ-- लण› सतस्थ जो वणे, तैस्तदित उच्चायमाखः जो रेफ वद र-लकी 
संज्ञा(बोधक् दो । 

नोटः--इकारादिष्वकार उन्वारणाथः, लण् मध्ये लित्सन्ञक, रेसा कदा जा चुका है । 
अतः ध्यव सूत्रे १२१ तथा लण्? सूतके लक्रारोत्तर श को लेकर र् + अ= "र? प्रत्ाहार् 
वनका ३ ¦ यद भी श्रणादि प्रत्याद्यरके समान ही श्रपने मध्य वणं लकारका तथा ्रपनाभी 
मोधक्र है | शस्ीलिये ्रगेके सूत्रम रपरसे लपर् भी लिया जःयगा | 

उरण्-( तीस प्रकारके सक्ञाप्रकरणोक्त) ऋ ल् के स्थानमे जायम्नान जो भण् ( आदेश ) 
वह यथासंख्येन रपर शरोर लपर होकर ही प्रवृत्त हो! 

२ म० कोण 



१८ मभ्यसिद्धान्तकोमुदी- [ श्रच्सन्धि - 

तवल्कारः ॥ लोपः शाक्यस्य ।८।३।१६। श्रवणं पूचयोः पदन्तयोयंवयोर्वा 
लोपोऽशि परं ॥ पूषजासिद्धम ।८।२।१। अधिकारोऽयम् ॥ तेन सपादस्तताध्यायी 
प्रति चिपायसिद्धा त्रिपायामपि पूवं प्रति परं शाखरमसिद्धम् । हर इद् । विष्ण इह । 

इति त्रेण अणु ञो इति । एषां त्रयाणां मध्ये कः कतव्यः १ एकारस्य तु कण्ठता 
स्थानमोकारस्य कण्टथौष्ठस्थानं एतौ ए ओ इति न भवतः जान्तरतस्याभावाव् । 
किन्तु परिज्चेषात् ज एद भवति । स च “उरण् रपरः” इति सूत्रेण रपरः ( रेकशिर- 
स्कः ) सच् भवति । तेन क्रष्णरद्धिः इति पम् ॥ तवल्कार इति । 'तव-ल्लृकारः' इति 
स्थिते अत्र “आद्गुणः? इति सूत्रेण वकारोत्तर॑वतीं अकारः, तस्य लृकारस्य च उभयो 
स्थाने जरूपयुणे “उरण रपरः इति सूत्रेण रुपरे च छते तवल्कारः इति रूपम्भ- 
वति ॥ लोप. शाकल्यस्येति ! “भो भगो” इष्यतः अपूवस्येति अश्शीति चानुवतते । 
“वयोललघुप्रयस्न” इत्यतः ऽयोरित्यनुवतंते अत आह -प्रवरंति । पू वत्रासिद्धभिति 
पाणिनिग्रणीता अष्टाध्यायी तत्र अष्टमाध्याये द्वितीयपादस्येदमादिम सून्नम् ) इतः 
प्रानं स्स्नं सृन्नजारं सपादसक्ताध्यायीति ग्यवद्वियते । उपरितनन्तु करसन सुत्रजाटं 
त्रिपादीति व्यवहियते इति भावः ॥ दर इद इति । हरे इह इति स्थिते “एचोऽयवा- 
यावः» इत्यनेन अयादेशे कृते हरय दहः इति दशायाम् “लोपः शाक्यस्य इस्यनेन 
अवर्णपूर्वकपदान्ते वतंमानस्य य्? दरस्यस्य विकल्पेन रोपः अचि टः इति परे । तेन 
हरं इह इति जाते । अन्र शङ्कते-रोप. नन्तरम् हर इहः इस्यन्न “भाद् गुणः” इत्यनेन 
गुणः कथं न॒ भवति ? उन्तरम्-““पूवत्रासिद्धम्” इत्यनेन सूत्रेण सपादसप्ताध्या- 
यीस्थ “जदुयुणः इति सूत्रदश्या पादक “रोपः शाकल्यस्य इति 
लछोपोऽश्िद्धः 1 तत्र यलोपे जातेऽपि यरोपोऽस्तीति भावनया “जाद्गुणः, इति 
सृन्रार्थो न घरते इति भावः । रोपाभावपक्ते-हरयिहः इति । एवमेव 'विष्णष्, 

[ककत 

रोपः रवशं पूवक पदान्त यकार-वकार का लोप हो, विकल्प पै, अर्ल के परे । 
नोरः--श्रकारभिन्न स्वर वणं प्रे रदनेपर पदे श्ननमे विमान ष्एडगके स्थानमे रौर 

सामान्यतया स्वर वणं परे रहनेषर "च् के स्थानम यथाक्रमते अय् ,श्रव् , श्रा , श्राव 
होने पर यकार--उकार का विकल्पते लोप होता है भौर लोप होनेषरर पुनः स्वरस{व नहीं 
दोती । 

पूर्वत्रा-सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र ( शाख ) के प्रति निषादस्य सूत्र ्र्िद्धदो भौर 
त्रिपादीमं मौ पूवे प्रति पर खघ ्रसिद्ध हो। 

नोरः--प्रथम से च्रष्टम चअव्यायके प्रथम पाद तक स्पादस्प्ठाघ्यायी ओर भरष्टम भ्रध्यायके 
दवितीय, तृतीय, चतुथे पाद मात्र तरिपादी दै । 



अकरणम् | खुवा-दन्दुमती-दटीकाद्योचेता । १९ 

चरयिह । विष्णविह ॥ चद्धिखद् च ।१।१।१। आदेच वृद्धिसज्ञः स्यात् । बुद्धि 
रेचि ।६1९।८८। आदेचि परे बरद्धिरेकादेशः 1 युणापवादः 1 कृष्णैकलम् । गङ्गोधः 
देवश्वयम् । कृष्णोत्कण्न्यम् ॥ पल्येधत्युटस्ु ।द।९।८९६। अवर्गादेनायारेपेधत्ये- 

विष्णविह इस्यत्रापि बोध्यम् ! दृद्धिरादैच् । आच्च रेच्चेति इतरेतरयोगद्वन््रः। 
“सुपां सुद्ध इति ओडः सुलुग्वा । यद्वा समाहारदवन्हुः । बृदधिरेचि। “जआदुगुण.” 
इर्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमञुवतते । “एकः पूवपरयोः इत्यधिक्रतम्। तदाह-- 
अदेचीत्यादिना । पुणापवाद इति । “आद्गुणः इति माप्तवेतद्ारम्भादिति भावः । 
कऽणेकत्वमिति । च्रुष्ण-एकत्वस्" इति स्थिते अत्र “बद्धिरेचि” इत्यनेन जवर्णात्-ङ्ष्ण- 
वटकणकारोत्तरवत्ति-अवर्णात् , एचि--एचप्रस्याहारघरक-एकारे--- "एकत्वम्, इतिं 
खूपस्थाधेकारे परे पूवपरयोः-'अ-ए" इत्यत्र धृद्धिसक्तकः-“द्धिराद् च्” इति सूत्रेण 
घृद्धिसक्तकेषु "आ ठे ओः इष्येतेषु “स्थानेऽन्तरतमः”, इत्यनेन कण्ठस्थानिक्छकारस्य 
कष्ठतालुस्थानीयंकारस्य च स्थाने कण्ठताटुसं ककः अआन्तरतम्य एे आदश्ञो जातः, 
तेन कप्णेकतवमिति सिद्धम् ! अनेनव प्रकारेण गङ्गोघ., देवेश्वर्यम् , कष्णौत्कप्ठयम् 
इति बोध्यम् । सङक्तेपस्तु गङ्गा-आघः इति स्थिते अत्र “चुद्धिराद्च्? इति सुत्रेण पूर्व 
परयोः जकारस्य ओकारस्य च स्थाने इद्धिसक्तकः आन्तरतम्य. जौ आदेश्चः । तेन 
गङ्गोघ. इति जायते । द्देव-रे.्रय॑म्? इत्यत्र पूर्परथोः स्थाने ठे आदेशे देवैश्वर्यम्? 
इति । कुष्ण-अौरकण्टयमस् इति स्थिते अन्रपू्परयोः स्थाने जौ आदेशे 'हृष्णोस्कण्डय- 
म्? इति सिद्धम्भवति ॥ पव्येषन्युटसु । एतिश्च एधतिश्व उर्चेति विग्रहः । एतीति 
धतीति च ““दक्रितपौ धातुनिर्देशे” इति श्तिपा निरदश्ः। इण् गताविति, सएव 
छुद्धाविति च धातू विवक्षितो । एचीतयनुवतंते । “यस्मिन्विधिः? इति तदादियरहणम् । 
शूजादाविति रुभ्यते । तञ्च एत्येधत्योरेव विदोषणम् । न तु ॐठः असंभवात् 1 “एक 
पूवपरयोः इस्यधिक्रतम् । “जाद्गुण.” इस्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमनुवर्तते । 

दाद्वरादे च-- भत् (श्रा), पच् (ए भ्रौ) का.वृद्धिसज्ञा हो । 
घृद्धिरेचि--त्रवणते परे च्" हो तो पूव -परके स्थानपर वृद्धिरूप एकं आदेश दो । 
गुणापवादुः--यड सत्र गुणका श्रपवादक दै । 
नोटः जर्ष २वृद्धिओी प्रापि द्योती है वहां २ “अदुगुख.कीभी प्रापि द्येन है े सी 

स्थितिमे \ यदि गुखहो जाय तो वृद्धिविधान व्ययं हो जायगा--गुणविधान उपेन्द्रः" मेँ 
चरिताथदहे। इस लियै गुणका च्पवाद वृद्धिरेचि दत्र हृ्रा-- 'निरवक्षाशो विधि. 
रपवाद.” । 

एव्ये-- मवणेसे एजादि इण् घातु ( एति ), एव धातु ( एषति }श्रौर उटषरे होतो 
युवे -परके स्थानम वृद्धि रूप एक ध्रदैश्च हो । 
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रूटि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । पररूपगुणपवाद. । उपेति \ उपेधते ! प्रष्ठौहः । 
एजायोः किप् । उपेतः । मा सवन्तरेदिधत् । ( स्वादीरेरििः ) स्वैरम् । स्वैरी । 
स्वैरिणो ' ( अक्तादहिन्यासुपस्ंख्यानप् ) । श्क्षौदिणी सेना । (ग्रादृहोटोदथे- 
देष्येषु ) । प्रौहः । प्रौढ । श्रौदिः । मेष । प्रेष्य \ (ऋते च ठतीयासमासे ) । 

तदाह--श्रवरंदित्यादिना । उपेतीति । उप-~एति इति स्थिते अत्र “एस्येधव्यूटसु” दस्य 
नेन अवणदिजादि इण् धातु-एध धातु-ऊदसु परेषु पए्वपरयोः स्थाने बद्धिरूपेका- 
देशो भवतीष्यथकेन,अवर्णात्-उप इष्यत्र पकारे तरवत्ति-अवर्णात्, एजादिः इण धातुः-- 
एति इति, तच्र परे पूर्वंपरयोः-अ-ए, इर्व्यतर घृद्धिसन्तक आान्तरतम्य एे जदेश्षो जातः, 
तेन उपेति इति भवति । अत्र “एङि पररूपम्? इत्यनेन पररूपस्य प्राक्षिरासीत् , परं 
त्सूत्रमपवादघ्वात् “एष्येधस्युटसु इत्यनेन बाध्यते । एवमू्-“उप एधतेः इति 
स्थितौ “स्येधस्ृट्सु” इत्यनेन श्द्धौ सत्याम् “उपेधतेः इति रूपम् । श्रष्ठ-उरहः 
इति स्थिते अच्र “आद्गुणः” इत्यनेन गुणे प्राप्ते “एस्येधत्युटु» इत्यनेन त प्रबाध्य 
धरदौ सत्यां रूपम् । “उप-इतः, मा भवान् प्र इदिधत्? इत्यत्र एजादिपरल्वाभावान्र 
बुद्धिः, किन्तु “जादू गुणः” इत्यनेन गुणे रूपम्-'उपेतः, इति, प्रेदिधत्? इति च । 
भक्षोहिणीति 1 जत्र जक्त-ऊहिनीति दश्चायाम् “आद्गुणः? इप्यनेन गुणे प्राप्ते “अक्ता- 
दूहिन्यामुपस्स्यानम्” 'अक्तश्ब्द्ाद्हिनीशड्दे परे षृद्धिः स्यात् इत्यथकवातिकेन 
बरद्धो-“भक्तौहिणीः इति । प्रादूरोढेत । प्रशब्दात् उह-ऊढ-ऊडि-एष-एष्यश्चव्दे परे 
पूवपरयोः स्थाने धृद्धिरूपंकादेशो भवति । तथाहि-ग्र-उहः, प्र -उडः, ग्र-उरडः, इस्यत्र 
पूवपरयोः स्थाने अन्तरतमो घ्॒द्धिसंक्तक ओकारो जातस्तेन प्रौहः, प्रौढः, प्रौढिः, 
इति । प्र-एषः, भ्र-एष्यः, इत्यत्र घुद्धिसक्तक् आन्तरतम्य एे आदेशः । तेन प्रेषः, प्रेष्यः 
इति रूपस् । अन्न पूर्वो्छरूपन्रये “अद्गुणः, इत्यस्य; प्र-एषः, अ-एष्यः इत्यत्र च 
“एङि पररूपम्", इष्यस्य प्रापिरासीत्; तस्य बाधनाय “प्रादृहोड” इति वार्तिक- 
मिति भावः । ऋते चेति । तृतीयासमासघरकावर्णात् कऋतन्ञब्दे परे पूवपरयोः स्थाने 

पररूप यदह शरत “एड पररूपम् शरीर "आदश. का अ्रपवादक हं । 
स्वादौ--स्वरब्दावयव ्रव्ण॑से पर इर श्रीर् ईैरिन् राब्दावयव अच् हो तो पृवं-परके 

स्थानमे बृद्धिरूप एकादेश्च हो । 
अश्ञा--अ्तब्दाकयव अवर्णं प्र उदि नीशब्दावय्व भ्मच्' हो तो पूवं परके स्थानम 

वद्धिरूप एकादेश हो । ( यह सूत्र गुणका श्रपवादक् हे ) 
प्रादू--प्रशन्दावयव भवणते पर् ऊह, ऊढ, ऊटि, पष, एष्य शब्दावयव ऋच् परमे हो 

तो पवे-परके स्थानम बृद्धरूप एकादेश हो । ( यह सूत्र गुण श्रौर पररूपका वायक ३ ) 

ऋते च~---अवणेसे ऋतशब्दावयव च् परमे हो तो पूव-परके स्थानमे वृद्धिरूप एक 
श्रादेश हो-तृतीया समासमे \ ( यह गुणका बाधक है ) 



भ्रकरणत् , खुधा-दन्दुमती-टीकाद्योपेता । २१ 

खलेन ऋतः खलार्त- । वृतीपरेति किम् । परमर्व. । (प्रवस्सतरकम्बलवंसनाणंद- 
खानास्शो)) प्राणंमित्यादि ॥ उपसर्गाः क्रियायोने । १।४।५६। प्रादयः क्रियायोगे 
उपसग॑सङ्ञः स्यु" । प्र । परा । अरग सप् ! श्रतु अव्! निसू । निर. \ इस.\ इर् 1 
वि। अद्ध; नि} अधि। रपि । ति) सु) उत् । शमि । प्रति । परि) उप) 
एवे प्रादयः ॥ सवाद्यो धातवः ।१।३) १ क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा 
स्यु. \ उयश्गादति धानो 1६1११६१! अनगान्तादुपसरणट्कारषदौ धादौ परे 
ब्र द्धिरेकादेश. स्यात् । प्रच्छति ॥ का छुष्छापिदज्ञेः ।६।१।६२। शआदुपखगा- 

छद्वरिष्यर्थः । 'सुख-ऋतःः इति स्थिते अत्राधर्णात्-सुख इत्यत्र खकासेत्तरवर्तिंभव्णात् 
ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः “अ ऋः इत्यत्र बुद्धिस्ते आकारे “उरण् रपरः” इत्यनेन 
रपरे सति प्रतते सुखार्तः, इति चखिद्धम् 1 परमतं इति ! परम ऋतः इति स्थितेऽत्र 

चृतीयाकस्मासाभावात् न बद्धिः किन्तु “अदु गुणः? इति गुणे रपरे च रूपम् । प्रवप्सतरेति । 
प्र- वस्पतर~कम्बल-वखन-ऋण दश -शब्दघटकाकाराद् गशशब्दे परे पूवंपस्योःस्थाने 
घ्द्धिरूपेकादेश्षो मवतीस्यथः । अ-~ऋणं, चत्छतर-चऋ्णं, कम्बरु-ऋण, वसन-णम् ; 
ऋण-ऋण, दश -ऋणगमिति स्थिते पूर्वपरयोः स्थाने आाकाररूपच्द्धो रपरे च प्राणेम् , 
वत्सतरार्ण॑म् , कम्बरणम् , वस्तनाणंम् ; छऋणणा्णंम् , दज्ाणस्र् इति भवतीव्यथः । उप- 
मर्गा, इति। क्रियया अन्वये खतीत्य्थः । भूवादय इति। भूश्च वाश्च भूष । आदिश्च आदिश्च 
खादी । भुवौ जादी येषान्त इति विरहः । मूप्रश्टतथो वासदशचा ये, ते धातवः इस्यथंः । 
उपसरगाहति घातौ । “अआदुगुणः? इत्यतः पञ्चम्न्तस्याऽऽतोऽनुव्तंनात्तस्य च विशेषणत्वे- 
न तदन्तविधौ अकारान्तात् इल्युपरड्धिः। ऋतीति तु यस्मिन्विधिरिति धातोर्विंशेषणं 
तेन च "कटकारात्, इप्युपस्थिति. । “श्दिरेचि” इत्यतो धद्धिरिति अनुश्चत्ति' । “एकः 
पूर्वपरयोः, इत्यधिकारस्याऽधिङ्कतस्वादेकादेश्च इत्यस्य रामः । तेन अव गन्ताहुपस- 
गदकारादौ धातो पर चृद्धिरेकादेश इति फरितोऽथः । प्रच्छति । श्र च्छति, इति 
स्थितेऽत्र च्छुतीप्यस्य क्रियावाचकत्वाद् “भूवादयो धातवः” इस्यनेन धातुस्षक्ञायाम् 

कि 3 १ 

प्रवस्षघत-परश्ब्दावयव, वत्सनररब्दावयव, शम्बलसरन्दाव्यव, वसन शन्दानयव, कणु- 

शब्दावयव, द थशब्दावयव-प्रवणं ते पर ऋणखब्दावयव श्रच् हो नो पूव ~पर स्थान्मे वृद्धि 
रूप एकादेश हो । ( यह गुणका बाधक है ) 

उपसर्या. - करिया योगम प्रादिकी उपसग॑सन्ञा हयो ! (प्रादि २२ है) 
भूवादयो---क्रियावाचफ भू आदिकी धातुसन्ञा दो । 
उपस्र्गा--अरवणान्त उपसगंसे ककारादि धात्ववयत्र अच् प्रमेद्योतो पूवं-परके स्थान 

मै कुद्धिरूप एकादेश हो । 
वा सुप्या-- प्वरणन्त उपसगे ककारादि घुन्वातु ( नामधातु) पसेदोतोवृद्धिरूप 

कादश हो-- विक्स्पसे। 



४. मध्यसिद्धाम्तकोमुदी- [ यच्चन्ध- 

कारादौ उब्धातौ परे उद्धिर्वा । च्रपिशतिप्रहणं पूजार्थम् ॥ अयो रहाभ्यां डं 
1818 अचः पराम्या रेफदक्ाराभ्या परस्य यरो द्वेवा स्तः! इतिगप्रप्ति॥ 
रासेऽचि ८४18६} दे न । प्रार्षमीयति । प्रषमीयति ॥ एङि पररूपम् 
1६1 १1६५। चआहुपसग॑देडादौ धातौ परे पररूपयेकादै श्च. । प्रेजते । उपोषति ॥ 

अचो ऽन्व्यादि टि 1९121द६8| अचा मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तद्िसन्न स्यात् । 

श्रः इत्यस्य करियायोगात् “उपसर्गाः क्रियायोगे” इत्यनेन उपलर्गसज्ञायाम् “उपस- 
गाति धातौ” इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने आरूपचरद्धौ रपरे च प्राच्छैतीति सिद्धयति । 
वा घणति ।“उपसर्गाहति घाता?विति पूर्वखत्रसर्व॑मनुव्॑ते। “आद् गुणः"दइस्यत आदिति 
“शद्धिरेचि” इत्यतो घृद्धिरिति चानुवर्तते । आदित्यस्योपसर्गस्य विरोषणत्वेन तदन्तचि. 
धिः । प्रत्ययग्रहणेन तदुन्तानां महणाव सुबित्यनेन सुबन्तमरङ्कतिको धातुरिति विवः 
चयते। रतो रहाभ्याग्ति । “यरोऽनुनािकः इस्यतो यर इत्यनुवरतते। अच इति दिग्योगे 
पञ्चमी । अन्यतरत् स्पश्मेव । ररोऽचि । अचि परे श्चरो न द्िववसिस्यर्थः। प्राषैमीयि । 
ऋषभमादमन इच्छतीत्यथं “सुप आत्मनः क्यच्» इति क्यचि “क्यचि च इति सूत्रे- 
णेस्वे कुटि तिपि शपि पररूपे @ऋषभीयतिः इति र्पम् । तदनु “प्र + ऋषभीषयत्तिः 
अत्रावस्थायां पूवसूत्रेण चद्धौ प्राप्तायां "वा सुप्याः इष्यादिना वेकल्पिकष्द्धौ “उरण् 
रपरः इति रपरत्वे श्राषंभीयतिः इष्यस्य सिद्धिः । षधयभावे गुणे रपरत्वे ्परषभीयतिः 
इस्यपि साघु। अत्राचः परो रकारः तपरो यर् षकारस्तस्य हिषे प्राप्ते शरोऽचिः इति 
निषेधान्न भवतीति समाधानम् । एडि पररूपम् । (उपसर्गात्, इति श्वातौः इति चानु- 
चतंते । आदित्यस्य, उपसर्गादित्यनेन विकशेषणव्वात्तदन्तविधिः । यस्मिन्विधिरिति 
परिभाषाबरात्तदादिलाभः। एकः पूर्वपरयोः” इ्यधिकारादेकादेशचराभः । ,एव चाव- 
णान्तादुपसगदिडादौ धातौ परे पूवपरयोः पररूपेकादेश इति नि्णीतोऽर्थः। प्रेजन 
इति । श्र-एजतेः इति स्थिते अन्न “छरद्धिरादेच्? इत्यनेन शद्धो प्राप्तायां तां प्रवाध्य 
“एडिः पररूपम् इस्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पररूपेकादेशे "ए, इत्याकार कृते “प्रेजते? 
इति खूप । एवम् 'उप-ओषतिः इत्य्नापि पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति “उपोषति 
इति रूपं सिद्धम्भवति । श्रचोन्त्यादीति । अच इति निर्धारणे षष्ठी 1 अन्ते मव अन्ध्यः } 

सखो रहा--घ्नचपते पर जो रेफ-इकार सपे पर जो यर् उसको दिख दो-- विकल्पते । 
हारोऽचि--परच्के परे रारको द्विख नदीं हो । 
एङि भवन्त उपसगे एडादि धात्ववयव अच् परमहो तो पूव-परके स्थानमेः 

पररूप एकदेश हो । 
नोटः--पररूप होनेपर पूवं वणंका प्र वणके समान रूप हो, याने पूवं वणं (श्र) का 

दशेनाभाव होजाय 1 
अचो--घरचोके मध्यमे जो अन्त्य ्रच् वह दै रादि जिसके उस समुदायकौी एिसंज्ञा हो । 



प्रकरणम् ] खुघा-ङन्दुमती-रीकाद्योपेता । २३ 

( राकन्ध्वादिषु पररूपं बाच्यपर् ) । तच्च टेः 1 शकन्धुः! ककेनधुः। कुला । 
सोमन्त. केशवेशे । सीमान्तोऽन्यः 1 मनीषा \ हत्तीषा 1 लाङ्गलीषा । पतजल्नलिः 
सारद्वः पशचपक्षिणो । साराहोऽन्यः 1 आङ्ृतिगमोष्यम् । (एते चानियोभे) । केव 

अन्त्य आदियस्य तदन्त्यादीति विग्रहः । “शकन्ध्वादिषि्ति। शकस््वादिषु विषये 

तस्सिद्धयर्थ पू्॑परयोः पररूपमिस्यर्थः । तच्च 2े ! तत्परं देवर तीस्यर्थ.। शक्न्धुरिति ! 
'लक-अन्धुः' इति स्थिते अत्र “अरः स्वने दीर्घः इर्यनेन दीर्ध प्राप्ते तं बाचि्वा 
““ज्यकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्” इत्यनेन परसूपे प्राप्ते त्च परप टः-रिसक्ञकष्य 
भवति । रिसक्चा च “अचोऽन्त्यादि रि + इत्यनेन ककारोत्तरवत्ति-ज कारस्य भवति । 

एवच्च (शाक -अन्धुः इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति (शकन्धुः इति भवतीति 
भावः । एवमेव कक-अन्धुः' इत्यत्र “अचोऽन्त्यादि टि” इस्यनेन टिसनज्ञायास् “शक 
नध्वादिषु पररूप वाच्यस् इत्यनेन पररूपे ककंन्धुः इति भवति । 'मनस-देषा' इति 
स्थितेऽत्र “अ चोऽन्स्यादिं दि” इत्यनेन सुत्रेण “असुः इष्यस्य टिसं्ञायास् परस्प च 
मनीपाः इति सिच्यति । (मातं-अण्डः, इति स्थिते प्रञ़्तवार्तिषेन परस्पे 'मातण्डः 
इति जायते। कुलटेति । कानाम् अटेति विग्रहः । कुर + जटाः इति स्थिते शकन्ध्वादिषु? 

पाटाव्पररूपे ङल्टेति चिद्धिः । कुलानि अरतीति तु न विग्रहः । तथा सति कमणि 
अण् भवेत्तेन च 'खिडढाणज्" डीबापत्तिः। सीमन्त इति । केशवेक्ञाथ गम्ये "सीमन् + अन्तः 
अन्रानः पररूपं भवतीष्यर्थः। अन्यदा तु सीमान्त इति । हलोषा । हरुस्येषेति विग्रहः 
लांगलीषा ¦ खांगरस्येषेति विग्रहे पररूपम् । पतज्लिः ¦ पतत् +-अज्जकिः इत्यवस्थायां 
पररूपे रूपसिद्धिः । सारंग इति । “सार + अङग” इस्यवस्थायां पशुपद्यथं गम्ये पर- 
रूप भवतीति वातिकार्थः । एवे चेति । नियोगोऽवधारणम् । अवधारणव्वं चाऽन्ययोग- 
व्यवस्थितिस्वम् । केवेति। अत्रेति न निश्चिनुमः। क + एवः इति बद्धौ प्राघतायां वातिक- 

नोरः--.श्क > अन्धुः यहा पर ध्दाशमे जो कक्रारोत्तरवतीं ध्रकार है वह किं्तीके 
श्रादिमं नयं है । इसलिये व्यपदेशिव द्धावसे यां “त्रः की रि्क्ञा दयोगी । परन्तु (मनस? > ईषा 
यहा पर (मनस्' मँ जो नकारोत्तरवती' “रः है, दह न्तदे, आदिमे दै.। अननः वदां "असु" की 
रिसन्ञा होगी । 

शकन्ध्वादिषु-- शकन्ध्वादि गणपठित सान्दोकी िद्धिके लिये पूव-परके स्थाने पररूप 
एकादेश हो श्रीर् वह पररूप रिको हो-एेसा कहना चादिये। 

सीमन्तः--वेशका सन्निषेशविरोेष वच्य हो तो सीमन्तः यद पररूपधरित 
निपातन हो । 

सारंग ---पशु-प्ली वाच्य हो ते (सारज्ञः यद पररूपघरित निपातन हो । 
एवे- चवण पर ‹ पव शब्द रहैतो पू्वं-करफे स्थानम पररूप एक श्रदेश्ञ हो, 

्मनिश्चय भथ | 



२७ मध्यसिद्धान्तकौसुदौ- [ अरच्यन्धि- 

भोद्धयसे । प्रनियोगे किम् ! तवेव । ( श्चोत्ओोश्ठयोः समासे वा ) । स्थूलोतु- । 
स्यूलौतः । बिम्बोष्ठः । तिम्बौष्ः । समाद्े किम् । तवौष्ठः ॥ शओममाङोचख ।द६।९। 
६५। श्रोमि श्ाडि चात् परे पररूपमेकादेश स्यात् । शिवायोज्नम. । शिव आ इहि 

इति स्थिते! शिव एहि । शिवहि ॥ अकः सवरणं दीधः ।६।१।१०१। श्वकः 

खथणेऽचि परे दीं एकादेशः स्यात् \ दैत्यारि । श्रीश" । विष्णुदय. । ( ऋति 

बरात् तां बाधित्वा पररूपम् । श्रोत्वोष्टयोरिति" । ओष्वोष्ठयोः शब्दयोः परतः समास 

एव पररूप भवति। तच्च वैकल्पिकमेव। "नथूलोत॒रिति स्थूलश्वाक्षो ओतुशवेति विग्रह. । 
द्धि बाधित्वा परत्वाद्धिशेषविहितस्वाच्च वेभाषिके परस्प कृते उक्तरूपसिद्धिः । तद्- 
भवे बृद्धो तायां स्थुरौतुरिति सिध्य॑ति । विम्बोष्ठः । बिम्बमिव ओष्ट यस्येति 
विग्रहे विम्ब +-आओष्ठः इति स्थितौ चृद्धि प्रबाध्य “ओत्वोष्ठयोःरिप्यनेन पररूपे 
सति स्पष्ट रूपसिद्धिः । तस्य पैकल्पिकस्वेन पररूपामवे शुद्धौ सत्यां विम्बोष्ठ इस्यपि 

सस्िभ्यति । शिवायों नम इति । शक्िवाय-ओं नम. अत्र “भमाडोश्च"” इस्यनेन उग्व- 

राच ओमि परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे शशिवार्यो नमः” इति भवति । रिवद्यति ! 

शक्िव-आ-दहि इति स्थिते अत्र “धातूपसर्गयोः कायंमन्तरङ्गम्” इति परिभाषया 

पूर्वम् 'ज-दहिः इत्यत्र “अादुगुणः» इत्यनेन गुणे एहीति जाते तत्र “अन्तादिवस्च” 
इत्यनेन सु्रेण अन्तवद्धावमादाय “जो माडोश्च? इत्यनेन पररूपे कते सति शिवेः 

इति सूपसिद्धिबोध्या। “मक. सवः इति! अक इति पञ्चमी । (को यणचि इस्यतोऽ- 
्ीत्य नुवर्तते । "एकः पूर्वपरयोःरिव्यधिकारः। सावण्यं च स्थानतः प्रयततश्च । अकोऽ- 
कि दीः इव्येव सुवचम् । दैत्यारिरिति । देस्यानामसुराणाम्, अरिः-शघ्रुरिति विग्रहः) 

सिद्धिभ्रकारस्तु-देष्य-भरिः? इति स्थिते अत्र “अकः सवणे दीः इत्यनेन सूत्रेण सव- 

णेंऽचि-भकारे परे पूर्वपरयोः स्थाने सवर्भदीरवादेशे छते सति "देल्यारिः* इति भवति । 

श्री -पक्षाःअनच्नापि “अकः सवर्णे दीर्घ,, इत्यनेन पूवंपरयोः-ई-ईः इति स्थाने सवणदी- 
घा श्रीश्च" इति भवति । एवमेव विष्णु-उदयः? इति स्थिते म्रकतसूत्रेण सवणदी- 

घदिशे विष्णूदयः, इति रूपम्। वति स्णं इति । "अकः, इस्यनुवतंते । एकः पूवंपरयो. 
क 

ओस्वो- प्रवणं से पर “श्रोतुः या “श्रो्ठ' शब्दावयव “त्रच्' परम शे तो पूवं -परके स्थानम 

विकल्पे पररूप एक आदेश्च दो- समासे । 
ओमा--अवणंसे पर श्रोम् या श्चाड) होतो पूवं परक स्थानम पररूप एक श्रादेश हो 1 

भकः--श्चक् से पर सवणं “अच् रहे तो पूव-परफे स्थानं स्वरणं दीघं क 

घ्रादेरा दो । 

अति --“करतः से पर सव्णं “कप् रहे तो पूवंपरके स्थानम ( भ्ज्भक्तिमान् विलक्षण 

हस्व ) ऋ च्रादेश्च दो-- वकल्पते । 



भ्रकरणम् ] खुधा-रन्दुमती-टीकाद्योपेता । २५ 

संवरणं ऋ वा) होतृकार । दोतकारः" एङः पदान्तादति) ११०६१ पदा- 
न्तादेकोऽति परे पूवे रूप्मेकादैश स्यात् । हरेऽव । विष्णोऽव ॥ सवं विभाषा 
गोः ।६।१।१२२] लोके वेदे चैडन्तस्य मोरति वा प्रकृतिभाव" पदान्ते । मो श्रमम् 
गोऽग्रम् । एडन्तस्य किम् । वित्रगवग्रम् । पदान्ते किम् । गो ॥ अनेकाल शित् 

रिति च । अकः सवणे ऋति परे पृवंपरयोः छ इ्येकादेशः स्यादित्यथंः । होतृका । 
होत + ऋकार इति स्थितिः । सवणंदीघ बाधिष्वा वार्तिंकबरात् पू्ंपरयोः “ऋः 
इत्यादेशे प्रोकं रूप भवति । अय च पररूषादेशः पाकः । तेन तद्भवे सव्णदीर्धे 
क्रते होतृकारः इति सिद्धमेव ! एड. पदान््ादिति । “अमि पूर्व. इत्यतः पूं इष्यनुष- 
उयते । एकः पूर्वपरयोरिव्यधिद्तस् । पदान्तादेङोऽतिपरे पररूपमिस्य्थः । तश्च 
पूर्व॑परयोरित्थेवेति भावः । ररेऽवेति । हरे-अवः इति स्थिते अत्र ““एडः पदान्तादति? 
को वात्र पदान्ते एड १ रेफान्तःपाष्येकारः पदान्ते एड, ततः परः कोवा अत्! 
अवेव्यस्याकारः, अन्र पूवपरयोः स्थाने पूर्वरूपदेशः प्राप्तः । को वा पूवे? एकार 
तस्मिन् जाते सत्ति (हरेऽवः इति रूपञ्भवति । एवमेव ‹विष्मो-भवः इति स्थिते 
ञन्र “एड. पदान्तादति" इस्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेशे सति श्चि. 
ष्णोऽवः इति रूपम् । सवन विभेति ! पदान्तादिध्यनुवतंते । “प्रङ्स्यान्तःपाद्"भि- 

स्यतः प्रङष्येव्यनुवतंते । भङ्ग्या स्वभावेन निविकारस्वरूपेगाऽवतिष्ठत इध्यथः \ यज- 
ष्युरः” इत्यतो यज्षीति निदरत्तं तस्सुचनाय सर्वत्र्युपात्तम् । तेन रोके वेदे चेध्यस्य 
साभः फकितः। ख च प्रकतिभावः पदान्तविषयकः। या भ्रयभिति । गो-अग्रम्, इति 
स्थिते अत्र “सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गोशब्दस्य 
अति परे विकल्पेन प्रक्रतिभवे सति गोअग्रम्, इति रूपम् । विंभाषाग्रहणारपत्ते 
५४९: पदान्तादति” इत्यनेन पूरव॑रूपेकादेशे कृते "गोऽग्रम्ः इति रूपम् । चित्रवग्र 
भिति । "चिन्रगु-जभ्रम्ः इति दश्लाया तन्न एडन्तस्वाभावात् न पूवंरूपम् । नापि 
अक्कतिभावः, किन्तु “इको यणचि? इत्यनेन यणि रूपम् । पदान्ते शमिति । गोश्चड्दात् 
डसि ्र्यये कृते डकारेकारयोरपि गो-अस्ः इति दशायां पदान्तत्वाभावात् न प्र 
तिभाव इति भावः । सूत्रे पदान्त्वानाश्रयणे तु र्ते प्रङ्कतिमाव आपद्येतेति भावः । 
अक्रते गो असु, इत्यत्र “ङसिङसोश्च? इस्यनेन पू्वंरूपादेशे सति गोः” इति रूपम् । 
अनेकालिति । न एकः, अनेकः, शच इद्यस्य स शित् । अनेकाल्ति रिर्पदति च भिन्नपदा- 

एडः-- दान्त "एड? से पर् श्रत् रह तो पूवरूप एफ श्रादेश हो । 
सर्व॑त्र--लोक या वेदे (सवत्र) गोः ज्ञब्दको श्रत्) के परे व्रिकल्पसे प्रकृति. 

भव हो, 
अनेकाल्--ग्रनेकाल् आदेश ओर रित् भदेश सम्पूण स्थानीके स्थानमे हो । 



२६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ च्रच्न्धि- 
€ (१ ~~ ह > सदस्य ।र।१।५८॥ इति प्राप्त ।॥ डच ।१।१।५२। डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात् ॥ 

अङ स्फोटायनस्य ।६।१।९२३। पदान्ते एडन्तस्य गोरवड वा स्यादचि 
गवाग्रम् । पदान्ते किम् । गवि ॥ इन्दवे च ६।१।१२०। योरवहिन्द्रे । गवेन्द्र । 
व्यवस्थूतविभाषया । गवाक्ष" ॥ दृ राद्धते-च ।८। २८७। दूरात्सवोधने वाक्यस्य 
टे प्लुतोबा॥ । 

जगीकारो न तु समाहारद्न्द्ाश्रयणस् । भिच्चपदैनेव निर्वाहे सिद्धे तस्य समाहारषह्ुन््रा 
श्रयणे गौरवात् । “डिच्च । डकार इद्यस्य स डित् । अलोन्स्यस्येत्यनुवर्तते । अयं 
डिदुपि अन्त्यस्येवादैश्च इति भावः। न च श्रान्त्यस्येश्यनेनेव सिद्धेरिदं सूनर त्यकुं 
शक्यमिति शङक्यस् अवङ् तातडादीनामनेकारस्वेन अनेकाटक्षित इति सर्वादे. 
बाधनाथ तस्य आवश्यकत्वात् । 'अत्रडस्फोरायनस्य अन्न पदान्तादिति गोरिति, 
अचीति चानुवतते स्फोटायनमहर्षेमतेनाऽवडादेश्च इत्यथः! अन्यमते चु न । सेनाऽस्या- 
चः पाचकत्वं सिद्धम् । भतिपदन्तु नानुषऽयते, व्याख्यानात् स्फोटायनमतेन पदान्ते 
गोः परतोचि सति भवत्यवडदेश् इति भवः। गवाममिति। "गो-जभ्रम्' इति 
दशायाम् “अवडस्फोटायनस्यः इति पदान्ते विमानस्य एङन्तस्य “गोः इत्यस्य 
अवडदेशः प्राक्षः अचि-अथमेतद्वटकाकारे परे। स अवङादैशः कत्र स्यात्  अवङि 
अनेकाटस्वात् “अनेकालङित् सर्व॑स्य" इ्यनेन सर्वादेशे प्राप्ते “डिच्च इस्यमेन 
डिदादेश्चस्याऽमेकाट््वेऽपि अन्त्यादेश्च इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवरति-ओकारस्य 
भनुबन्धरोपपूवेके जवडादेशे 'गव-भग्रम्ः इति जाते “जकः सवणं दीर्धः इत्यनेन 
द्धे गवाग्रम्” इत्यपि रूपम्भवति । अत्राय विचारः--“सर्वत्र विभाषां गोः इष्यनेन 
प्रकृतिभावो विकस्पेन भवति । तदभावे अवडादेक्षो विकल्पेन । तद्भावे च पूर्वरूप. 
भिति गो अग्रम् , गवाग्रम् , गोरम् इति रूपत्रयम् । व्यवस्थित विभाषेति ¦ कचिद्धः 
वतीस्यंशः भ्रवतंते । छचित्त न भवतीत्यंश्ञ एव । कचिन्चोभयमेवं छच्यानुसारेण व्यव 
स्थायां प्रषृत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा कथ्यते । सा च गवाकः इत्यत्र आश्रीयते! 
तेन गोः परतः अपदे सति निव्यमवडः क्वि मवति, च गवाक्तरूपसिद्धिः । श्न्द्रे च ¦ 
गोशब्दादिन्द्रश्दे परतो नित्यमवङः › हति तदथः । गवेन्द्र इति ¦ “गो--न्द्र इति 
स्थितेऽत्र “इन्द्रे च” इश्यनेन गोशब्दस्य गकारोत्तरवस्यंकारस्य अवडादेशे गुणे 
च खत्ति रूपम्) “दूराद्धूते च । यन्न प्रदेशे स्थितस्य प्रयलोच्ारितं शब्दं बोध्यमानो न 

ङिच्च--उत् आदेश यदि श्रनेकाल्मीद्ोतो भ्रन्त्यफेस्थानमेदह्ीहो। 

अवङ --पदान्तमे एडन्त गोश्चब्दको अच॒क्रे परे विकर्पसे अवड श्राद्ेश्च दो। 

इन्द्रै--गो दाब्दको श्रवड श्रदेश टो इन्द्र शब्दके परे । 
दुर तरत सम्बोधनविषयक जो वाक्य, तद्धाक्यावयवं जो "रिः वह विकल्पे 

प्लुनसज्ञक् दं 



प्रकरणम् ] सुधा(-इन्दुमती-टीकाद्वयोषेता । २७ 

अय प्रकृतिभावः ॥ प्लुतप्रग्रद्या अचि निधय ् 1६ ९।१२९॥ एतेऽचि 
भृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ शत्र गौश्वरति ॥ हस्वं लघु । १18७1१०} संयेगे 
गुरु । १181 १९। संयोगे परे हस्वं गुरस्ञ स्यात् ॥ दध च 1१1, 1१:1 गुर 
ल्यात् ॥ गुरोरलतो.ऽनन्व्यस्यःप्येके कस्य प्राचाम् 1८२८६] प्लुतो वा । 
दे ३ वदत्त ३) गुरो किम् । वेकारादकारस्यमा भून् । अ्ररृतः किम् । इष्ण ३। 

एकेकमहणं पर्यायार्थम् ॥ ईद्देदद्धिवचनं पणृद्यम् १।१।११। इद्देदन्तं 

गरहति ८ श्वणोति » किन्धु, अधिक प्रयटनमपेक्घते तद्दृरम् । इतमाह्वानं भावे क्तः । 

तर्च सम्बोधनं तदेवेह विवक्तितम् ।° सबोधनव्व च, अन्यन्न विषये लगनचित्तस्य 

स्वप्रतिपाये विषये चित्तध््तेराक्षणम् । “वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, इति जधिद्तम्?> 

अत एवाह~-गाक्यस्य टेरिति । 
प्लुतप्रगृह्या. । श््रढ्स्यान्तः पादम् इत्यतः प्रङस्येत्ययुत्तरिति मावः । कष्ण २। 

उत्रेति । “दूरादूधूते च" इति णकारादकारः प्लुतः ! तस्य अकारे न सवणदीषेः } 

हस्व लघु । हस्तं ख्घुसन्तं स्यात् । सयोगे युर । हश्वमिध्यनुवतंते 1 तदाह--सयोगे पर 

इत्यादिना । दीष" च । सयोग इति नानुवतते । दीर्घ॑मपि गुरसक्तकमिव्यथंः ॥ आगच्छ 

कृष्ण इति । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्वरति' इति वाक्ये (कृष्णर-अनत्र इत्यत्र “दूरपदूते 

चः? इत्यनेन सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरवस्यंकारस्व प्ठुतस्वं विधाय “ष्टतप्र॒दया 

अचि निव्यम्” इत्यनेन प्रकृतिभावे (आगच्छं छण ३ अत्र गौश्चरति” इत्ति 

सिद्धति । रोरगृतोऽनख्त्यस्येति । "दूराद् धूते चे"स्यनुवतंते । “वाक्यस्य टः ष्टुत 
उदात्तः, इत्यधिक्कतम्। दूरास्सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्बोध्यमानं यत् पदं तदवयवस्य 

ऋकारमिन्नस्य अनन्त्यस्य गुरोः ष्टुतः स्यात्। अन्त्यस्य तु गुरोरणगुरोश्च स्यादिस्यथ 

टेः अपिना खमुच्वयात्। पंया्भमिति। अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत् प्टंतः स्यादिति 

भावः । हदूदेद्दिवचनम् । ईच ऊच एच्चेति समाहारहन््ः 1 दैदुदेदिति द्विवचनविशच- 

वणत्वात्तदन्तविधिः ! द्विवचनमिस्यनेन तु प्रस्ययत्वेऽपि न तदन्त गद्यते सक्ञाविधो 

भत्ययग्महणे तदन्तग्रहणं नास्तीति तच्िषेधात् । तदाद~--दद् देदन्तभित्यादिना । हरी एता- 
य 

प्टुत--ण्तसल श्रौर प्रगृयज्ञकशो प्रकृतिभाव दो, भच परे । 

हस्व-हस्व “अच्? की लघु सज्ञा दो । संयोगे-सयोगके परे हरवकी ुरसन्ञा हो । 

दीर्ध--दीवं ्रचूकी मी गुर स्ना दो । 
गुरो--टूरते संबोधन विषयक जो वाक्य, तदाक्यावयव जो सम्बोध्यमान वाचक्र पद, 

टदवयवजो ऋक्षारभिन्न श्रनन्त्य गृ वह पर्यायत प्ठुतसन्नक्र हो--विकलप करके तथा श्रन्त्यः 

जो कद्धिन्न गुर या श्रगुरु वह भी विकत्पसे प्लुतसंज्ञकं दो । 

दैदु--रैदन्त, ऊदन्त शरौर दन्त द्विवचनकी प्रगृह्य सज्ञा दो । 



य्य मध्यसिदान्तकोसुदी- [ अच्खन्धि- 

दिवचनं प्रश्रं स्यात् ॥ हरी एतौ । विष्णू इमौ । ग्ने ् रमू । मणीवेषटरस्येति तु शवाय 
वशब्दो गशब्दो वा बोध्य ॥ अदसो मात् 1१।९।१२। अस्मालरावीदूतौ 
भण््ौ स्त । श्रमी ईशा ! रामङ्कष्णावमू आसाते । मात्किम् । अमुकेऽत्र । श्रसति 
मादुग्रहद एकारोप्यनुवर्तेत ॥ च!दयो ‡सस्वे ।१।६।८७। अद्रव्या्था्चायो नि- 
पातसज्ञा स्यु ॥ प्रादयः । १1४५८ एतेऽपि तथा । वस्तूपलत्तणं यत्र सर्वनाम. 
प्रयुज्यते । दव्यमिच्युच्यते सो ऽर्था सेद्सवेन विग्रक्तितः ॥ लिङ्गषट्यान्व- 
ययोग्यं द्रव्यम् ॥ निपात एकांजनाङः 1 ९।१।१४} एकोऽज् निपात अ{दवजं प्रगृह्य 

संज्ञ स्यात् । इ इन्द्र । उ उमेश ॥ इईबदथं क्रियायोगे मथदाऽभिच्धो च 
विति । इरी एतौ, इत्यत्र “ईदूदेद् द्विवचन प्रगद्यम्?? इश्यनेन सुत्रेण प्रगरद्यसं्ञायाम् 
नप्लुतप्रुद्या अचि निस्य? इत्यनेन प्रकृतिभावे (गी एतौ, इति निष्पन्नम् । एवमेव 
“विष्ण्-इमौः धाङ्गे-भमू? इत्यन्न करमेण ऊकारान्तेकारान्तद्विवचनत्वात् ५इदृ्द् द्विव- 
चनस्» इस्यनेन प्रगृह्यसक्लायां प्रकृतिभावे च "विष्णू इमौ गङ्गे अमूः इति भवति । 
ननु मणीवोष्ट्रस्य छम्बेते प्रियौ वत्सतरौ ममः इति भारतश्कोके मणीदवेवि ईकारस्य 
परगद्यत्वे सलि अक्कततिमवे रवर्णदीघौ न स्यादित्यत जाह-पणीवोषरस्येतयादिना । 
श्व वा यथा तथेवेवं सामभ्यः इत्यमरः । जदसो मादिति । दुख. इर्यवयवषटी, तेन 
जदश्शाब्दावयवमकारात्परावीदू तौ प्रगह्यसन्तौ स्तः! 'अमी-शाः ' इत्यन्न अद्श्शब्दा. 
वथवमकाराव्परस्येकारस्य सत्वास्मग्॒द्यसंन्ायाम् “प्लुतग्रस्चा अचि नित्यम्” इस्य- 
नेन ्रङतिभावे अमी ईशाः इति रूपम् । एवमेव रामङृप्णावमू-आासातेः इत्यत्रापि 
भ्रगरद्यसच्छां कृत्वा प्रकृतिभावो विधेयः । मात् किमिति । अक्ति मादुरहणे एकारोऽप्य 
चुवतेत । तेन च जमुङेऽत्रः अत्र प्रुद्यसन्ञापूवंकमङृतिभाव घापचेत इति भावः! 
वरतूपलक्तणभिति । अन्रोपकत्तणशब्दा्थः वक्तव्यांशेकदेशोचारणम् , न तु अविद्यमान 
सत् व्यातंकमिति । “मू सत्तायाम्” सत्ताचर्थनिर्दशस्तूपरूकणमिस्यादावप्येवमेवा- 
थो बोध्यः! निपात एकाच । प्रगृद्यमित्यनुवतंते । पुरिङ्गतया च विपरोणम्यतते । 
एकश्चासावस्चेति क्मधारयः । तदाह-शवोऽजिव्यादिना । इ इनदर इति “इ इन्द्रः 

मना न 

अदुसो--घदस रवद सदन्धी मकारस पर इत्-ऊत्को भ्रगृह्यसन्ञा हो । 
चादयो प्रः व्याथवाची ( "लिज्गसख्यान्यित्व द्रन्यत्व, तद्धिश्व्राची", अत् श्रग्यय् 

वाची) चादि(चवाडइच्नादि) की निपात सक्ञा हो । 
भ्रादयः--्द्रन्यायेक प्रादिकी भी निपातसन्ना हयो । 

निपात-- राड? वजित एकाच् निपातकी प्रगृह्यसज्ञा हो । भर्थात् भाड् रदित धक 
स्वरमात्र अन्ययकी सन्धि नद्यं हो । 

दष--रषत् श्रथ, क्रियाके योम, म्यादामे श्रौर भ्भिविधि प्रथमे जो "आ उप्ते डिवु 



करणम् ) सु्धा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । २६ 

यः । एतमातं छिन्त विचाद् चाक्यस्मर्णयोरङ्ित् । शा एवं लु मन्यसे । 
मा एवं क्रिल तत् । आ एवं सवेवरेदाथं ¦ आरा एव सक््चो हरे । पूर्व सैवं मंस्था इदा- 
नीन्त्वेवं मन्यसे दइस्यथं । अन्यत्र छित् । ईषदुष्णम् । चरोप्णम् ॥ शत् ।९।१।९५। 

समोदन्तो निपात" प्गृद्य स्यात् । अहो ईशा ॥ संवुद्धौ शाकल्यस्येतावनापं 
।१।१।१६। संबुद्धििमित्तक ओकारो वा ्ग्रद्योऽवैदिके इतौ परे । विष्णो इति । 

इव्यन्न इकारस्य “चादयोऽखश्वेः, इध्यनेन निपातसंज्ञायाम् “निपात एकाजना” 
इस्यनेन प्रगृह्यसन्तायास् ““प्तश्रगृद्या अचि नियम्” इत्यनेन प्र्त्तिभवे “इ इन्दः 
इति भवति । स एव प्रकारो "उ-उमेश^ इत्यत्र विज्ञेयः । आ एवमिति ¦ ईषद 
क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । एतमात ङितं विधाष्ाक्यस्मरणयोरडिव, ! इति । 
प्रकृते “अ एवं नु मन्यसे" इस्यस्य वाक्याथल्वात् “आ एव किरु तत्? इत्यस्य स्मरणा. 
थंकत्वाच्च अडिम्वेन “निपात एकाजनाङ्” इति जा इत्यस्य प्रगृह्यत्वे ““प्लुतप्रयृद्या अचि 
निष्यम् इति भ्रङृतिभावे सति रूपम् । अन्यत्रेति-वाक्यस्मरणार्थकभिन्ने इत्यर्थः 
तेन ईषद्थेक-भि' इत्यस्य इडित्तवात् भ्रगृह्यसक्ताभवे प्रकृतिभावाभावेन “आदशणः” 
इति गुणे अ-दंषद्, उष्णम्” ओोष्णनिति जायते। चत् निपात इस्यञुवतंते। दिति 
तस्य विशेषणम् । अतस्तदन्तविधिः। प्रगद्यमिस्यजुवतंते । पु्खि्तया च विपरिण- 
म्यते । तदाह--मोदन्न इत्यादिना । जहो इदा शति। अत्र “ओत्” इति सूत्रेण प्रगृह्य 
संज्ञायां “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्” इत्यनेन भङकतिमवे च सति अहो ईशाः 
इति भवति । सम्बुद्धौ शाकल्यस्य । सम्बुद्धाविति निमित्तसक्चमी जदिस्यनुघृत्तेन 
अन्वेति । प्रगृह्यमिस्यज्ुवतते, पुंज्िङ्गतया च विपरिणम्यते । विवद, तदुक्तश्षिणे 
त्यादौ तथा दशनात् । षौ सवः आर्षः, न॒ आषंः, अनाषः, अवेदिके इति श्ञब्दै 
परत इत्यथः। शाकस्यम्रहणादह्िकल्पः। तदाह- सम्बुद्धिनिमित्तक इत्यादिना 
विष्णो इतीति । ष्विष्णो-इतिः इति स्थिताषत्र “सम्बुद्धौ शाकस्यस्थेतावना्षे” इस्यनेन 
सम्बद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अजवदिके इतो परे प्रगृद्यसनक्लायां ““षटुतप्रगृह्या अकि 

( भाडधटक-्ा ) जानना ओर वाक्य तथा स्मरण भथ जो "श्रा" उसे श्रडित् ( केवल श्रा ) 
जानना चादियै । 

नोटः-- ईषत् ( अत्यल्प ) भर्थर्े-- श्रा + उष्एम् = धोण्णम् ( किन्चित् गमं ) | क्रिया 

के योगमे- श्रा + दिनि ( यरो ्रश्रो )। मयादा ( सीमा) प्रयमे-- त्रा + अम्बुधेः 
श्राश्बुधेः ( ससुद्रपयंन्त ) । ् रभिविधि ( मयांदाका प्रमेदनग्याप्नि ) च्रथैर्ब--आ + एकदेशाव्= 
रेकदेशात् ( एकदै शेव्यापकर ) । 

ओत्--प्रोदन्त नि पातकी प्रगृद्यस्ञा हो । 
सभ्बु--ंडुदधिनिमित्तक ओकारकी विपस्पसे प्रगृह्यसंज्ञा हो, अवैदिक शतिः शब्दके परे । 



३० मध्यसिद्धान्वकौमुदी- [ अच्न्वि- 

विष्ण इति । विष्णविति । श्नाषं इति कि वह्यबन्धवित्यनवीत् । भमरम उञोवो 
वा ।८}३।३द। मय परस्य उजो वो वां स्यादचि । किमु उक्तम् । किम्बुक्तप् । 
इको ;सवणं चाकस्यस्य हस्वश्च ।६।१।१२७] पदान्ता इको हस्वा प्रकृत्या 
च वां स्युरसवर्भेऽचि । हृस्वविधिसामथ्यौन्न स्वरसन्धिः । चक्रि त्र । चक्थन्र । 
पदान्ताः किम् ? गौय । ( न समासे ) । वाप्यश्वः ॥ ऋत्यकः ।६।९।१२८ 

नित्यम्» इस्यनेन प्रकृतिभावे च सति "विष्णो इतिः इति रूप सिद्धयति । ख च 
ङ्कतिभावो विकल्पेन मवति । तदभावे “एचोऽयवायावः” इत्यनेनं अवादेशे "लोपः 
श्याकर्यस्य' इत्यनेन विकल्पेन रपे श्विष्ण इतिः इति रूपम् । वरोपामवे च 
ध्विष्णविति, इति रूपम् । मय उनो वो वा । मय इति पञ्चमी उज इति षष्ठी “ङमो 
हस्वादचिः” इत्यत अचीव्ययुवतंते । तदाह--तयः परस्येत्यादिना 1 किश्वुक्तमिति । 
"किम् उ उक्तः इस्यदस्थायाम् “मय उजो वो वाः इत्यनेन सूत्रेण मयः परस्य 
उजः-ड' इस्यस्य च्, आदेशो भवति, अचि-'उक्तम्” घटकोकारे पर; तेन “किम व् 
उक्तम् इति जाते अञ्द्वीनं परेण संयोऽ्यस्” (किम्दुन्तम्' इति निष्पन्नम् । व् आदेशो 
विङ्द्पेन भवति तदभवे च “निपात एकाजनाङ्, इष्यनेन ग्रगृद्यसक्तायां प्रङृति- 
भावे च किमु उक्तम् इति जायते । इकोऽसवणं । इक इति षष्ठी । “एड, पदान्तात्? 
इत्यतः पदान्तादित्यनुवतंते । तच्च षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते । अचीति चानुवतते । 
ततश्च पदान्तस्येकः अखवर्णेऽचि परे हस्वः स्यादिसयेक वाक्यम् । चकारात् 'प्रङ्घस्या. 

न्तःपाद्म्, इत्यतः प्रकृव्येष्यनुङ्कष्यते । हस्व इति तत्रापि सम्बध्यते । ततश्च उक्तो 
हस्वः भ्रङ्कत्या-- स्वभावेन अवतिष्ठत इति वाक्यान्तर सम्पद्यते । फचल्तिमाह--पदा. 
न्ता इक दत्यादिन। । चक्रि अत्रेति ॥ (चक्रि-भनत्रः इत्यत्र “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 
हस्वः, इत्यनेन विकल्पेन हस्वे छते “चक्रि अन्न इति भवति । तद्भावे च “को 
यणचि” इत्यनेन यणि “चन्रूयन्नः इति जायते । पदान्ता इति किमिति । पदान्ता इति 
यदान्या नापरटिष्यन् तडा "गौरी-ज, इत्यत्रापि “्रकोऽसवर्े शाकस्यस्य हस्वश्चः” 
इस्यनेन हस्वसञुचितप्रङ्ृतिभावोऽभविष्यद्› तन्निवारणाय पदान्ताः इ्ुक्तम् । 
अत्र पदान्ताभावात् न हस्वत्वं, किन्तु “इको यणचि? इ्यनेन यणि “अचो रहाभ्यां 
दे इस्यनेन विकल्पेन यद्धिस्वे "गौर्यो, इति । प्ते-द्विष्वामावे “गौर्यो इति । 
न समसे इति । वातिकमेतत् । समासे उक्तशाकल्यविधिनं भवतीष्यर्थः। :प्यदव इति । 

मय--'सयः से प “उञ्' कं उकारो `वः श्रादेश्च दो-अचकर परे । 
इको--1दान्त “दक् को ्रच्ॐ परे युगपत् हस्व शरोर प्रकृतिभाव हो, विकत्पतते । 
न समा--तमासर्मे पदान्त ईइकूको हस्व श्रीर् प्रकृतिभाव कुद मी नदी हदो | 
ऋत्य-- कत् परमं हो तो पदान्त “शक्, को हस्व शरौर् प्रकृतिभाव [वकल्पे हो । 
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ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत् । ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्र्षिः । पदान्ताः किम् १ 
्म्छंत् ५ इति स्यरसम्धिः ॥ 

[त 

अथ इरुखःन्धिः। 
स्तोः श्चुना श्चुः ।८।७।४०१ खकार तवगेथोः शकारचवगम्या योगे शका- 

चाप्यामश्वः वाप्यश्वः, ववापी-जश्च' इति दशायां इकोऽसवणं श्ञाकर्यस्य हस्वश्चः 
इत्यनेन हस्वे प्राप्ते “न समासे” इति वातिंफेन निषिध्यते । अतोऽत्र न प्रद्धतिभावः, 
किन्तु “इको यणचि, इव्यनेन यणि वाप्यश्वः, इति रूपम् 1 ऋत्यकः । अक इति 
ष्टी । शाकल्यस्य हस्वश्चेव्ययुवतते । असवणें इति निषुत्तस् । "ए९ॐः पष्ान्तादिस्य- 
तः पदान्तादिष्यन्ुवतते । तच्च षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते। ततश्च वाक्यद्वयं निष्प. 
ते । पदान्तश्याक ऋति हस्वो वेव्येकम् । प्रतिपादितो हस्व भ्रह्धतिभावमातिष्टत इति 
द्वितीयम् । ब्य ऋषिरिति । ब्रह्मा ऋषिः इति स्थितौ “ऋत्यकः” स्यनेन पदान्तस्य 
अकप्रस्याहारास्तगंतमकारोत्तरवतिन आकारस्य हस्वे कृते ब्य ऋषिरिति जायते । 
पत्ते “आद् गुणः" इति पूवपरयोः स्थाने गुणे रपरे च करते “बहर्षिःरिति खूपम्भवत्ति । 
पदान्ता किमिति । अत्र पदान्ताः इस्यस्वाम्रहणे तु "आ ऋच्छुत्? इत्यत्र हस्वस्वमा- 
पद्येत । तन्मा भूदेतद्थ "पदान्ताः, इति । तेनात्र “आटश्च इस्यनेन बद्धौ सत्याम् 

च्छत्? इति सिद्धयतीति दिक् । इत्यच्सन्धिः ।। 

सकारतवगयोरिति । अत्र स्थान्यादेशयोयथासंख्यम्, निसित्तकार्थिणोस्वु न, 

खन्धि करोः--त~+- णम् । शुभ्र + ऋषि । छलस्य + मौपयिकम् । भ्रव + एति, 
उप च्छत् । प्र ~+ मरोषति । राम एहि। इन्दुमती + उवाच । रदु + ओदनः । सान 
इच्छा । छ +-आनय । न+ भ्नम्। कस्मै सदम्! मोन प्रनम् । मौ + इष्यति । तेन 
श्रागत।. ¦ रामः भरि । गो + अक्त" } भागच्छु सते +- अत्र क्रौडम । वटू + उच्छुलत. । 
अमु +-च्रश्चीतौ । ब्रह्मो +दइदम्। उ~+-उद्धवः। 

विच्छेदं करोः-युरूदः । मकारः । मदौ चिहैयम् ! अवै धते ! उपाणोनि । प्रेषयति । 
अवेहि । श्रत्यौदरिकः । तन्वज्गो । प्रशा खृष्व॑म् । लानय । 

इसप्रकार इन्दुमती दकाय अचृसन्धि प्रकरण समाप्त इश्रा । 

स्तोश्च--सरार-तवर्गकषे स्थानमें रक्तार श्रथवा चवक ( पूवं या परम }दैयोग रने पर 
सकारे स्थानम शकारं श्रौर तवगेके स्थानमे चवग हयो । 

नोटः--यहा स्थानी भौर ्रादेशतरे यथासख्य अपेक्तित नदीं है-देसा होने पर अागेका 
श्यात् सूत्र हयी व्यथं हो जायग । (टववमे सी देत्ता समक्चना चाहिये ) । 



३२ मध्यसिदास्तकोमुदौ- [ हल्खन्धि- 

रचवर्मौँ स्तः \ हरिश्शेते । रामश्चिनोति । सच्चित् । शाङ्गिज्ञय ॥ दात् | तो४। 
४! शात्परस्योक्त न स्यात् । विश्न । प्रश्नः ॥ ष्टुना ष्टुः 1८1४1४१ स्तो 
ष्टुना येगे ष्टु. स्यात् । रामष्ष्टः रामष्टीकते । पेष्टा । तद्टोका 1 चक्रिण्डौकसे ॥ 
न पद्ान्ताद्ोरनाम् ।८।७।४२। शनाःमिति लुप्तषष्ठीकम्नदम् । पदान्ताघ्वगान् 

“ज्ञात्, इति ज्ञापकाद् 1 (रामररोत इति । रामस् शेते" इति स्थितौ “स्तोः श्चुना 
श्चुः१› इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य शकारेण सहात्र योगे सति सकारस्य क्षकारादेशे 
'रामश्रेते इति रूपस्मवति । एवं रामस्-चिनोतिः इत्यत्र चयोगे सकारस्य शका- 
रादेशे "रामश्चिनोतिः इति जायते । 'सव्-चित्? इत्यवस्थायां प्रक्रतसूत्रेण (त्? इत्यस्य 
(च्, दस्यादेशे “सच्चित्? इति रूपम् । शशाङ्कम् जयः इत्यत्र “तोः श्चुना श्चुः", इष्य 
नेन श्च इष्थस्य स्थने ज् इत्यादेशे श्शाङ्गिंज्जयः इति रूपम् । शादिति । शकारा- 
स्परस्य तवर्गीयवणेस्य श्चुत्वं न भवति । शाद्ति दिग्योगे पञ्चभी । नन पदान्तात् 
दृस्यतो नेस्यबुवतंते । स्तोः श्चुना श्चुरिस्यतो श्वुरिति रुभ्यते । न तु सकारश्षकारौ 
शादिति स्यासकरणात् । विदन इति । "वि््-नः? भ्रश्-नः द्यत्र पूव॑सूतरेण नकारस्य 
चुष्वे पराप्ते “शात्, इत्यनेन श्यास्परस्य तव्ग॑स्य-नः इत्यस्य चुरवं निषिध्यते । 
तेनात्र नः इत्यस्य न ज्, इव्यादेश्च इति मावः । प्ररत इति । पच्छ क्तीप्तायाम् । 
अस्मात् ध्यज्ञयाचयतः इत्यादिना नडिः “च्छवोः शूडनुनासिके च "इत्यनेन सतुक्हुकारे 
लादेशे श्रर्-न' इति स्थिते स्तोः इत्यनेन श्चुरव प्राप्तं तं बाधित्वा (लात्? इति 
निषेधे परेण सयोगे खपम् । न चात्र ्रहिञ्या इति सम्प्रसारण स्यादिति शङ्स्य । 

मरश्ने चासकारेः इस्यादिनिदं शबलात् । ष्टुना ष्ट्रिति । अत्र स्तोः इस्ययुवतंते । 

पूवंवदत्रापि कायिनिभित्तयोयथासख्यं न भवति । “तोः षि" इति ज्ञापकात् । 
रामस-षष्ठः, अत्र" ् टुना ष्टु. इति खकारस्य षकारयोगेन सष्ारस्य षकारादेश्े "राम. 
स्षष्ठः” इति । एव (रामस् टीकतेः इत्यत्र टकरेण योगे सकारस्य षकारादे्े श्दमष्टी 
कतेः इति रूपम् । 'ेष्-ता इत्यत्र ^“ष्टना ष्टः" इत्यनेन तकारस्य ष्टुत पेष्टा इति 
जायते । "तव्-टीकाः इति दशायां प्रकृतसूत्रेण "त्? इत्यस्य टः इस्यादेन्ञे स्तद्ीकाः 
इति रूपम् । '्चच्छिन्-ढौकसेः इष्यन्न “घटना ष्टुः” इस्यनेन (नू, इत्यस्य "णृ, इत्या 
देशे चक्रिष्टौकसेः इति रूपम्भवति । न पदान्तादिति । श्वय्-सन्तः, "वदट्-ते, इष्यनन 

` श्ाव्--शकारये परे तवग सथानम श्चुत (चवे) न्दो! परे तवगेक स्थाने दचुत्व ( चवगे ) नही दो । 
ष्टुना -सकार-तवगके स्थानम षकार~उवगकं ( पूवं या परमं ) योग रहने पर् सक्षारके 

स्थाने षकार श्रौर तवगंके स्थानमे टवं आदैर दो । 

न पक्शान्ता--परदान्त टवगसे पर नाम् ( श्रवयव ) भिन्न सकार श्रौर हवर्गे स्थानम 
टुत ( षक्ार-वगं ) नहीं हो । 
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परस्याऽनामः स्तोः ष्टुर्न स्यात् ¦ षट् सन्तः 1 षट् ते! पदान्ताक्किम् १ ईषे । 
येः किम् १ सरपिश्मम् । अनाग्नवतिनगरीणामिति वाच्यम् । षण्णाम् । षण्ण- 
वतिः \ षण्णगयंः ॥ तोः षि ।८1६।४३॥ तवगस्य षकारे परे न टत्वम् । सन्- 
षष्टः ॥ अलं जशो ऽन्ते ॥८।२।३६। ण्दान्ते फला जशः स्युः । वागीशः \ 
चिद्रूयम् ॥ यये ऽनुनासिके.ऽचुनासिको वा ।८1४।७५। यरः पदान्तस्याऽ्चुना- 
धिके परेऽचुनासिको वां स्यात् | एतन्मुरारि.- । स्थानप्रयत्ाभ्यामन्तरतमे रपरे चरि 

टवग॑स्य पदान्ते वतंमानत्वान्न ष्टुत्वम् 1 पदान्तादिष्यस्यास्वीकारे ‰&२-तेः इत्यत्रापि 
निषेध आपदे । अतः सूत्रे तच्रिवेश्च आनश्यकः । 2. किमिति । ननु (सपिष-तममर 
इस्यत्र ““स्वादिष्वसर्वंनामस्थानेः इत्यनेन पदसंक्षायामच्न “ह्लं जश्ञोऽन्तेः, इत्यनेन 
जश्त्वं स्यादिति चेत् १ न । “हस्वात्तादौ तद्धिते इत्यनेन कृतस्य षत्वस्य जरस्व. 
इष्टयाऽसिद्धत्वात् । रो्रंहणाभावे षकारोऽष्यजुवतंत । तेन प्रकृतेऽपि निषेधः स्यात्त. 
न्मा भूदिति योभ्रहणस् । 'अनामेति' । ष्डुत्वप्रतिषेधे नाम एवन परयदस्यते । किन्तु 
नवतिनगरीश्चड्दघटितनकारावयवस्याऽपि पयुदासो वक्तव्य इत्यथः । षण्णामिति । 
"पष्-नाम्? इस्यवस्थायां “कछखां जक्चोऽन्ते?, इस्यनेन जश्स्वे 'वड्-नाम् इति स्थिती 
““अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यस्,” इत्यनेन पयुदासात् ( निषेधस्य निषेबात् ) 
्ट्वे “बड्-णाम्› इति जाते “प्रत्यये भाषायां निव्यम्" इति वातिकेन ड? इस्यस्य 
निस्यानुनासिक सति श्वण्णाम् इति कूपम्बोभ्यम् । षण्णवतिरिति । षडधिका नवति- 
रिति विग्रहः । "षड्-नवतिः, इत्यत्र “न पदान्तात्" इति निषेधे प्रक्षे “अनार्नवति. 
नगरीणाभमिति वाच्यम्? इत्यनेन पयुदासात् षइस्वे जाते “यरोऽनुनासिकेऽचु नासिक 
वा?” इष्यनेन पूवस्य ड? इत्यस्यानुनासिके श्वण्णवतिः इति रूपम् । एवमेव शवण्णगयः 
द्स्यत्रापि बोध्यम् । तोः षीति । । तवगंस्य षकारे पएरे नष्टुत्वम् । तेन 'सन्-षष्ः, इष्यत्न 
तवर्गान्तःपातिनो नकारस्य षकारे परे न ष्टुत्वम् । लाभि त । परुश्येत्यधिङ्कतस् । 
तच्चान्त इत्यस्य दिकेषणस्् । पदस्यान्ते ्लप्रव्याहारिकाणां स्थाने जसाप्रस्याहारिका 

इति फकितोऽथः । वागीश इति । वार् दश्च अन्न “ज्ञलां जशोऽन्ते इति क, स्थाने 

““स्थानेऽन्तर तमः, इति कण्टेस्थानीयो गकारादेक्चो जायते; तेन "वागीशः, इति । 
स्थानग्रयलाभ्यामिति । एतन्मुरारिष्यादौ म्रयत्नतश्चान्तरतमे सप्तं चरितां रढध- 
[1 

अनाञ्न~-पदान्त टवगेसे पर नाम्, नवति, नगरी-भिन्न सकार-तवगें को ष्ट्त्व नदी 
हो--ेसा कना चाद्ये । 

वि--तवगक्षो षकारक प्रे ष्ट्व नदी धे! ( उदादर्ए- वसन्तात् षदपदाः 
वष्यन्ते ) 

क्षट--पदान्त भारक स्थाममे जरा श्रादिश हो । 

यरो--पदान्त यरको अनुनासिक परे रहते भ्रनुनासिक आदेरा हो, विकस्पत्े 1 

2 ० 
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तार्थो षिधिरयं रेफे न प्रवर्तते । चतुरंख- 1 प्रत्यये भवियां नित्यप् । तन्मा- 
त्रम् । चिन्मथम् ॥ तोलि_ 1८०) तवगंस्य॒लकरि परे परसवणः 
स्यात् । तक्षयः । विद्रल्लिखति । नस्याऽनुनासिको लः ॥ उदः स्था- 

स्तस्भोः पूरंस्य ।८।छादे{1 उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूज॑सवणेः स्यात् ॥ 
तस्मादिट्युत्त शस्य ।१।१।६७) प्वमीनिर्दरोन क्रियमाणं काय॑ वर्णान्तरेणा- 
व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् ॥ आदे; परस्य 1 १1१५७] परस्य यद्िहितं तत्तस्या- 

मयोजनोऽयमयुनासिंकविधिः स्थानमत्रेणाऽऽन्तयंमादाय रेफे अदृत्ति न रमत 
इत्यर्थः । “युनि ङ्प तु युवतिजंरः रमत्ते कथमिति भ्यायात् । चतुसुख इति । 
चस्वारि मुखानि यस्येति व्यास्तवाक्यम् । “चतुर-युख, इति स्थिते "यरोञुः इष्याबिना 
वेकरिपङेऽनुनासिके प्राप्ते रेफे स्थानमात्रमान्तयंमादायानुनासिकविधिनं प्रवतत इति 
स्पष्टीकरणादचुनासिकामावे "चतुसंख, इस्यक्ष्य सिद्धिः । प्रत्यये भाषायामिति । प्रस्यये 
अनुनासिकीत्मङ़े परे रोके निष्यमनुनासिकः स्यादित्यर्थः । तन्मात्रमिति । तश्माण- 
मस्येति तन्मात्रम्; शश्रमाणे दयसञ्दन्नन्मात्रचः"१ इत्यनेन मात्रचप्रत्ययः। तद्- 
मात्रम्" इस्यवस्थायाम् श्रत्ययेभाषायां नस्यम्” इष्यनेन स्थानत आन्तयंमाधित्य 
दकारस्य स्थाने नकारे जाते (तन्मान्नम्ः इति निष्पन्नम् । चिन्मयसनिति । चिदेव 
"चिन्मात्रम्, जत्र “नित्य शद्धशरादिभ्यः” इव्यत्र नित्यमिति योगविभागा्तातरुप्ये 
मयद् । प्रक्रिया तु पूरवेवहोध्या । तोलीति ! “अनुश्वारस्थ ययि परसवर्णः? इत्यतः 
परसवण इत्यजुवतंते तद्ाह--परसवणं इति । (तद्-रूयः' इध्यनत्र “तोक” इत्यनेन 
तवर्गान्तःपातिनो दस्य स्थाने परसवणंः--परनिमि तभूतरूङ रषछवणों क एव जातः । 
तेन "तज्लयः इति दिद्धम् । तस्य रयः तज्लय इति विग्रहोऽत्र बोध्यः । विद्विख- 
तीति । 'विद्घान्-ङिखतिः इति स्थिते नकारस्य स्थानिनोऽनुनासिकस्य परसवर्णो 
छकारो भवन् आन्तयोदुनुनालिर एव रुकारो जातस्तेन विद्रद्धिखततिः इति सिद्धम् । 

0 

भत्यये--च्नु नासिकादि प्रस्य परमं रहनेपर भाषा ( लोक प्रयोग ) म पदान्त यरं 
स्थानम नित्य श्रनुनासिकं श्रादेश्च दो । 

तोि--व्गो लकार के परे परसवं हो । 
नोः--परसवणं करने से विन्नोषता यदी रोती है कि नकारे स्थानम तत्वणीं अनु - 

नास्तिक विशिष्ट लकार् भ्रादेश होता है । यथा-- विद्वान् + लिखतिर=विद्वारलिखति 1 
उद्ः--“उद्) से पर् स्था श्रीर् स्तम्भके स्थानमे पूवंस्तवणं आदेश हो । 
तस्मा---पन्चम्यन्त पदनिदिष्ट विधीयमान जो का ` वह वर्णान्तरसे ्रभ्यवहित परवणंके 

स्थानमे हो--एेसा समना चाहिये । 
आहदेः--परके स्थानम विधीयमान (कदा शया) जो कायं वह परे श्रादि वर्के 

स्थानम दो-पसा सममना चाहिये। 



प्रकरणम् | खधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ३५ 

उऽदे्बोध्यम् । अत्राऽवोषस्य महाप्राणस्य विवारस्य श्वासस्य सस्यं तादश एव थः, 

इति सस्य थः ॥ भसे भरि संवरो ।८|७।६४। इलः परस्य फरो लेपो व 
स्यात्सव्णे भरि ॥ खरि च ।८।४७।५८} खरि परे भलां चरः स्यु । इष्युदो दस्य 
तः । उत्थानम् । उत्तम्भनम् ॥ भयो हो ऽन्यतरस्याम् । ना छा२। सयः परस्य 
हस्य वा पूर्वसवभेः स्यात् । नादस्य बोषत्य संवारस्य- महाप्राणस्य हस्य तादृशो 
वर्गचलुरथं एवादेशः । वाग्वरिः । वाण्दरिः ॥ शाश्छो दि ।०८५४।६२३। पदान्ताजग्प्यः 

परस्य शस्य छो वा स्यादटि । तच्छिवः । तचशिव" ¦ पदान्ताक्किस् । विरप्शम् । 

` द् स्मानमः द् स्तम्भनम्; इति स्थि । अत्र उदः परयोः स्था, इस्यस्य "स्तम्बः उद्-स्थानम्' “उद्-स्तम्भनम्ः इति स्थिते । अत्र उद्ः परयोः स्था? इस्यस्य 'स्तम्मः 
इत्यस्य च पूर्वसवणंः-द्कारक्षवर्णः प्रा्ठः । वन्न “अदेः परस्य इति परिभाषया 
स्थास्तम्भोरयावयवस्य सकारश्येव भवति । तन्न पूवंदकारस्व्णाशच~--त थ दधनाः 
पञ्चैव । दन्वस्थानसाम्यात् , स्पृषटप्रयस्नसाभ्यास्च ! न तु लृकारः सकार । तयोः 
स्थानसम्यिऽपि विदृतप्रयरनव्वात् ¦ नापि रूकारः रषट्सथृष्त्वात् । एतदतिरिक्ताश्च 
सवं वर्णाः भिन्नस्थानकव्वान्न दकारसवर्णाः । पवव्च पूवंनिमित्तभुतदकारसवर्णाः श्व 
थ इ धना.” पञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः । तत्रं षकारस्य विवारश्वासाधोषमहाप्राणवतः 
खादश्यात् तत्स्थाने तादक् विवारश्वास्राघोषमहाप्राणवान् “थ्, पूव भ्यते । तेन 
सस्य थकारादेशे “उद् थ् थानम्, “उद् थ् तम्भनमिति जाते “क्षरो क्रि सव 
इत्यनेन दुकारोत्तरवर्तिनः थकारस्य विकस्पेन छोपे “सरि चः, इत्यनेन दकारस्य 
चर्व उत्थानम्” उत्तम्भनम्, इति भवतः । पत्ते उत्थथानस्? “दस्थृतम्भनस्, इत्येव 
न तु थकारस्य च्व॑मू् । चटवं प्रति थकारस्थासिद्धत्वात्। वाग्धरिरिति । "वाक् हरिः 
इति स्थिते।अन्र “क्षरं जक्षोऽन्ते” इश्यनेन जश्त्वे गकारे छते क्नप्रव्याहारान्तःपातिनो 
गकारात् परस्य हकारस्य पूर्वसव्णः-गकारसवर्णाः, क खग च डः इत्ति प्राप्ताः तत्न 
हक्छारेण संवारनादधोषमहाप्राणवता तुल्यः-संवारनादघोषमहाप्राणवाचू घकारो 
विङस्पेन हकारस्य स्थाने जातः । तेन वाण्वरिरिति रूप जायते । पके वागृहरिरिंति 
भवति । "तद् -श्चिव. इति स्थितेऽत्र दकारस्य “स्तोः श्चुना श्चुः, इत्यनेन 
सूत्रेण श्चुस्वे-जकारे छते तस्य जकारस्य “खरि च इत्यनेन चकारे छते ^तच्- 
श्षिवः” इति जाते तदनन्तरम् “श्चश्दधोटि” इत्यनेन श्चजन्तः पातिनेश्चकारात्परस्य 

क्रो ्षरि--इलप्ते पर भरका विक्ल्यसे लोप हो, सवण मरके परे । 

खरि च -खस् परमे हो तो कलै स्थानमे चर् घादेश शे । 
द्वयो हो-भः से पर जो इकार उसको पुवं सवणं हो, विकटपसे । 
नोटः--नाद, घोष, सवार श्रौर मदाप्राण-प्रयल्लवान् जो हकार उसके स्थानम तदश्च 

प्रयत्नवान् चतुथे वणं श्रादेश्च हो । 
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त्वममीोति वाच्यम् । तच्छलोकेन ¦ ठच् श्लोकेन ¦ अमि कि वाकश्वोतति। 
मो ऽनुस्वारः ।}३।२३॥ मान्तस्य पदस्याभचुस्वारः स्याद्रलि । हरि बन्दे । 
पदस्य किम् १ गम्यते ॥ नश्चा५पडार्तस्य भलि ।८।३।२४॥ नस्य मस्य चापः 

दान्तस्य भल्यनुस्वारः स्यात् । यशासि । श्माक्रस्यते । फलि किम् ४ मन्यते ५ 

श्मचस्वारस्य ययि परसवः 1<1४।५८] = अङ्धित- ! अच्ितः । शान्त । 
गुम्फितः 1 दः पद्ान्वस्य ।८}४।५६॥ पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि ( परे › परसवण 

शस्य अट्रस्याहारान्तःपात्तिनि शकारोत्तरवृ्तिनीकारे परे चस्वे च विहिते-त- 
च्छविः, इति निष्पन्नम् । छसवामावे 'तचुङ्िव” इति भवति । पदान्तास्किमिति । 

“शश्छोरीतिः सूत्रे पदन्तादित्यननुश्त्तौ "विरपृशम्ः अत्र शकारे छस्वापत्तिः 

प्रसगः। पकारस्य श्चयुभत्याहारगतस्वेन तस्य श्चय॒लवात्ततपरश्च शकारोपस्थितेः स- 
त्वात् । पदान्तादित्यनुचर्तौ घु विरप्शम् इत्यस्येकपदस्वेन पकारस्य पदान्ते ऽसत्वेन 
छुत्वाश्राकषौ दोषग्रसगनिरासः । छत्वममीति । “श्श््ोटि” इति सत्रे अटीति विहाय 
अभिति वक्तम्यमिस्यर्थ. । “शश्छोऽमिः इति सूत्रे पठनीयमिति यावत्। तच्छलो- 
केनेति ! (तद्-श्छोषेनः इ्यत्र “स्तोः श्चुना शुः इस्यनेन दकारस्य जकारे छते 
“खरि च” इत्यनेन चकारे (तच्-श्ोकेनः इत्यवस्थायां “द्धंत्वममीति वाच्यम्, 
इति वार्तिकेन शस्य द्युते च कते "तच्छ्लोकेन इति सिद्धथति । पत्ते-“तर्श्रोकेनः 
इति । य्राक्तीति । ध्यक्ान्-किः इत्यन्न “नश्चापदान्तस्य अदिः? इध्यनेन पदा. 
न्तरहितस्य नकारस्य स्नटप्रप्याष्टारास्तःपात्तिनि सकारे परे नस्यानुस्वारे छते य. 
शंसिः इति । आक्रम् स्यते' हृस्यवेस्थाया मकारस्य अपदान्तव्वात् “नश्चापदान्तस्य 
सखि” इध्यनेनेव श्रि परे मस्यानुस्वारे विहिते-“आक्रस्यतेः इति शत्वम् करोषि, इति 
स्थिसे “मोऽनुस्वारः” इत्यनेन पदान्तस्य मस्यानुस्वारे विहिते खति तस्य स्थाने 
“दा पदान्तस्य इस्यनेन विकल्पेन प्रस्य ककारस्य सवण क खग घडङः इति 

शश्छोवि---पदान्त भयुसे पर राकारके स्थानम छकार ्रादेश दो, विकस्पते, अटक परे। 
नोटः-- कारके, पठं तवगे होनेपर पदे तवगंको इचु होकर ही शकारको छकार हयो ! 
छुत्वममीति--पदान्त मयू से पर शकारके स्थाने छंफार हो, विकल्पे, अम् परे । 
मोजु--मान्त पदके स्थानम ्रतुस्वार हो, इलके परे ! 
नश्चा--्नपदान्त नकार-मकारके स्थाने श्रलुस्वार शे, भाले परे । 
अनुस्वारस्य--भपदान्त श्रनुस्वारे स्थानम परसवं श्रे हो, युके परे । 
नोटः--पदके मध्यमे रिथत अनुस्वारफे नाद जिस वग॑का वणं रहता दै, अनुस्वार 

कै स्थानम उसी वगेका पन्वम वणं दो जाता दै। 

वह पद्ा--पदान्त ्रनुस्वारके स्थानम विकटपस्े परस्वं श्रादेश्च हो, यथुक परे ¦ 



भकरणमू | खथा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३७ 

वा स्यात् । खङ्करोषि । सं करोषि ॥ त्वन्तनोषि ! उ तनोषि । भव्वत्सरः 1 

संवत्सरः। येल्लोकम् । य लोकम् । अुष्वारस्य प्ते अगुनासिका यवलाः । मो राजि 
समः कों ।८।२।२५। किंवन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्. । सम्राट् ॥ हे 

मपरे चा 1८ ३1२द मपरे हकारे मस्य मो वा रात्! किमद्यलयति। किं दयलयति । 

यवलपरे यवल्ल! वेति वक्तव्यम् । किंथूह्य ! -कि ह्य । किंव् इलयति । 

सर्वस्मिन् प्राप्ते “स्थानेऽन्तरतमः? इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वाव् 

त्स्थानतुस्यो ङकारो जातः । सेन ̂ (त्वङ्करोषि ईति भवति । परले-अनुस्वारा- 

स्मकम् "त्व करोषि, इति रूपस् । मो राजनीति । म इति प्रथमान्त । “मौऽनु- 

स्वारः" इत्यतो म इति स्थानषष्ठधन्तमनुवतंते। समः इष्यवयदषष्ठी । प्रत्ययग्रह- 

णपरिभाषया क्िग्रहणेन किभ्प्रस्ययान्तलामः । तदाह--किम्न्त इत्यादिना । खम्- 

राड, इति स्थितेऽत्र .“ मोऽनुस्वारः” इत्यनेन मकारस्य स्थाने भनुस्वारे प्राप्ते तं 
वाधित्वा “मो राजि समः कोः इत्यनेन सकारस्य स्थने म एव विधीयते । तेन 

'सञ्राद्? इति मवति । मकारस्य स्थाने मकारविधानमनुस्वारनिचत्य्थेमिति भावः । 

ठ मपर ऽति । “मोऽनुस्वारः” इष्यतः म दति षष्ठथन्तमनुदतंते । “मो राजि समः 

कौ” इत्यतः म इति प्रथमान्तमचुवर्तते । मः परो यस्मादिति विम्रहस्तदाह- 
मपरे इत्यादिना । "किमू-ह्यलयत्तिः इष्यत्र “मोऽनुस्वारः इत्यनेनायुस्वारे प्रापे तं 
धवाध्य ५हे मपरे वा» इत्यनेन मस्य मववे कृते । “किम् ह्यख्यतिः इति भवति । 

पत्ते-- “मोऽनुस्वारः” इत्यनेनायुरवारे “कि ह्यर्यतिः इति भवति । यवलपरे इति । 

यवलाः परे यरमादिति िग्रहः । यवकपरके हकारे परे मस्य क्रमेण यचला एव वा 
स्युरि्यर्थः। विय ह्य इति ¦ "किम-द्यः, इत्यन्न “यवलपरे यवला वा इस्यनेन चा- 

विषेन यपरके हकारे परे “मोऽनुस्वारः” इति प्राप्ठमनुस्वारं बाधित्वा समकारस्यानचुः 

नासिके यकारे विकल्पेन विहिते "किय _ द्यः, इतिमवत्ि । पक्त-भनुस्वारे "किद्यः 

इति । एवमेव -किम्-इख्यतिः “किमर-ह्वादथति इप्यत्र वपरके वं. इतिः रपरे 

लं. इति चानुनासिके छते “किवं हृरूयतिः इति “किरं हाद्यतिः दनि; च भवतः । 

प्ते-“मोऽनुस्वारः इस्यनेनानुस्वारे “कि ह्वख्यतिः (कि ह्वादयति" च जायेते । 

मो राजि--किवन्त राज् धातुके परे समके मकरके स्थानम मक्तार दी भदेश हो-- 

श्रनुस्वार नदी ह्यो । 

हे मपरे--मकारपरक इकारफे परे मकारके स्थानम मकार ही हो, विकल्पे । 

यवल्परे--य-व-ल परक हकारके परे मकारफे स्थानत यथाक्रमते अनुनासिक विशिष्ट 

यँ वैँ छं आदेश हो, विकल्पते, ( पक्षे श्रवुस्वारः )। 



३८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-  [ हल्सन्धि- 

किं हलयति । किंल् हादयति । क्रि हादयति ।॥ नपरे नः 1८३} २७। नपरे हकारे 
मस्यनोवां। किन् हूनुते । किं हलुते ॥ डः सि धुट् ।८३।२६। डत्परस्य सस्य 
धडा ॥ श्रान्तो टकितौ ।९।१।४६। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य ऋमादायन्ताऽव- 
यवौ स्तः । षटृत्सन्तः । षट् सन्तः ॥ ऊणोः कुक् दुक् श्रि ।८।३।२८। ककारण- 
कारयो- कुक्टुकावागमौ चा स्तः शरि! छुकटुकोरसिद्धत्वान्न जश्त्वम् 1 च 

द्वितीयाः शरि पोष्करस्ददेरिति वाच्यम् ! प्रादखषष्ः । परा्छष्टः । प्राट् 

नपरे न इति । हे इति वेक्ति म॒ इति चायुकत्ते । नः परो यस्मादिति विभरहस्त- 
दाह --नपरे हकार इ त्यादिना । छिनूहते इति! "किम् हजुतेः इत्यत्र “नपरे न ” 
इत्यनेन सुत्रेण नपरे हकारे परे मस्य नते कृते “किनन्दुतेः इति रूपम् । पते 
मस्यानुस्वारे “किहयुतेः इति । षटत्सन्त इति । वड्-खन्तः, इत्यन्न “डः घि 
घुट» इश्यनेन डात् परस्य धुरपाक्षिः, स क स्यादिव्याकाङ्धायामाह-"आचम्तौ टकितौ 
इति रिश्वात्षस्यादौ शटि जाते “षड घुट सन्तः, इति जातस् । अन्न टस्य “हृ 
न्यस्” इत्यनेनेरसन्लायां धकारोत्तरव्तिन उकारस्य च “उपदेशेऽजनुनासिक इत्” 
इश्यनेनेत्संज्तायां “तस्य कोपः”, इत्यनेन रोपे च कृते “वड ध् सन्तः, इति भूतम् । 

“सरि च” इत्यनेन धस्य तकारे डकारस्य टकारे च कृते “षटत्सन्तः, इति जातम् ! 
श्हमावपक्ते- “खरि चः, इति डस्थ चत्व टध्वे कृते “षटसन्तःः इति जायते । अत्र 
“इना ष्टः इत्यनेन ष्टुत्वं न शङ्कयम् । “न पदान्ताहोरनाम्” इति निषेधाव् । 
ङ्णोः गिति । “हे मपरे चा” इत्यतो वेष्यनुवतते। ऊङ् च हुक् चेति समाहार 
इन्द्रः । ककारणकारयोः कुकटटुकावागमौ वा स्तः इरि इव्यर्थः । उभयत्र ककार 
इतसक्तकः । उकार उच्चारणाथः । श्राडः षष्ठः, इति स्थिते, जत्र “ङ्णोः कटुक 
रि इस्यनेन डकारस्य कुगागमे “आन्तौ टकितौ”, इत्यनेन ङकारस्यान्ते जते 

प्राङ छक षष्ठः इति निष्पन्ने सति "क् इत्यस्य “हलन्त्यम्, इत्यनेने्सन्ञायां 
“तस्य रोपः” इत्यनेन रोपे च श्राङ्कुषष्ठः, इति जाते तत्र विकल्पेन “चयो 
द्वितीयाः शरि पोष्करखादेरिति वाच्यम, इति वार्तिकेन खस्वे विहिते “प्राङ्खषष्ठः 

नपरे नः-नकारपरक हकारके परे मकारके स्थानम नकार श्रादेश्च दो, विकल्पे । 
( पक्षे अनुस्वारः ) इः स्ि~-उकारसे पर सकारके स्थानम भटका श्रागम दयो, विकटपसे । 

आ्यन्तौ--जिसके स्थानम टित् श्रागम कष्ागय। हो वह टित् उसे श्रायावयव (पं) 
म शरीर कित् श्रन्त्यादय (पर) महो 

---ङकार~एकारको कुक-टइकका आगम दो, विकषपपे, दारके परे । 
चोयो-चय् ( वग प्रथम श्रक्तर ) क स्थानं दवितीय श्क्ष्र हो पौष्करसादि" श्राचा्य" 

के मतसे--अ्र्थात् विकल्पसे । 



करणम् |] सुधा-इन्दुमती-रीकाद्योपेता । २३६ 

वष्ट: । इगगठषष्ट । छगणूट्षष्ठः । छखगणृषष्ठ+ । नश्च ।८।३।३० नान्तात्परस्य 

सस्य धुड वा । सन्त्सः । सन्सः ॥ श्चि हक ।८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शै परे तुग् 
वा ' सञ्च्छम्भुः । सञ्छम्भु. । सञ्च्शम्भु- । सञ्शम्भु. । इदो जचद अचा 

हइष्यभवत् । द्वि तीयाङ्रामावे क्षलयोगे प्रा छः, इति भवति । कुगागमाभावे 
“भ्राङ्षष्ठः, इति । एवम् “सुगण-षष्ठ, इति दश्चायां “उणोः ककूटुक् शारि” इत्यनेन 
णकारस्य टगागमे “जा घन्तौ टकितौ, इत्यनेन अन्तावयवे जाते 'सुगण्-टइक 
षष्ठः इति जाते उकारे निषत्ते ककारस्थेत्सक्तायां पे च शुगण्द् षष्ठः इति । 
तश्र “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेश्ति वाच्यम्” इत्यनेन द्ितीयाचरे उकारे 
विकङ्पेन जाते गण् ट् षष्ठः इत्यभवत् । द्वितीयाच्चराभावे श्ुगण् श षष्ठः इति 
भवति । टगागमाभवे सुगण् इति । सनूत्स इति! छनू-सः 
इत्यवस्थायाम “नश्च इति सूत्रेण धुटि विहिते छ भवति इति शङ्कायाम् “आ 
न्तौ टकितौ” इत्यनेन सस्याचावयवे “लन् घुट् सः इति जाते । तन्न उकारस्य 
निषत्तिः टकारस्य “हटन्त्यम्” इत्यनेनेत्सक्तायाम् “तस्य लोपः” इत्यनेन रोपे च 
सन् धु क्षः इति जाते । तन्न “खरि च» इषस्यनेन धकारस्य त्वन तकारे कते खति 
“सन्त्सः' इति जायते । धुडागमाभावे सन्सः, इति भवति । रि ठगिति । पूवसुत्राव् 
न इति पञ्चम्यन्तमनुष्त्तमिह षष्ठयन्तमाश्रीयते, शब्दाधिकाराश्रयणात् । "पदस्य 
इत्ययिङ्कतम् अवयवषष्ठधन्तमाश्नीयते । “हे मपरे वा” इत्यतो वेव्यचुवतंते तदाद- 
पदान्तस्य नस्येत्यादिना । सन्-श्चम्भुः, इत्यत्र कस्य सन्नस्य भासः ? च्च वुक्” इत्य- 

स्य, तेन पदान्तनस्य तुकि छते “भान्ती टकितौ” इत्यनेन नश्यान्तावयवे छते सन् 
तक् शम्भुः, इति जाते जत्र “हरन्त्यम्” इत्यनेन कस्येतसस्यायाम्र “तस्य रोपः? इत्य 
नेन कोपे उपकारनिध्रत्तौ सत्याम् सन् त् शशु, इति जाते “हाश्छोऽटि” इत्यनेन शसु 
रित्यस्य शस्य छत्वे कते "सम् व् छुग्चुः, इति जते “स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
चवे पुनः “स्तोः श्चुना श्चुः इति नस्य जसवे च विहिते सन्छुम्भुः› इति जायते । 
यत्र “श्वरो श्चरि सवर्णे इति वैकर्पिकचल्योपः, तत्र 'सजदम्युः, इति । चडोपाभावे 

'सञख्दुञ्थुः, इति । “शश्छोऽटि इति इुत्वाभवे “स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
चस्ते पुनः “स्तोः श्चुना श्चुः” इत्यनेन नस्य जतवे च विहिते “सखण्च शम्भुः इति 

नश्च नान्त पदसे पर सकारको धुट्का रागम् ( सकारसे पूवं ) हो, पिकल्पसे । 
श्चि शुदू--पदान्त नकारको शकारके परे तुक् का भागम (नकारसे रागे) हो, विकस्पसे । 
नोटः-सन् +- शम्भु; इस स्थितिमे नको ठक् होनेपर सन् त् शम्भुः देषी स्थितिरभ 

तकारको श्चुत ¶च् ” ओर जकारको शुत "जृ होता है। तदपरान्त शकारको विकल्पसे 
छत्व होनेपर "मरो भरि" से चकारका विकल्पे लोप हो जाता है । इसको मूलकारने कहा 
ह--““जदयौ” इत्यादि 



० मध्यकिदान्तकोमुदौ- [ दस्सन्धि- 

अशाधिति चतुष्यम् । रूषारामिह तक्हुस्वचलोपानां विकर्पनात् ॥ 
ङमो हर्शदचि ङद्ुण्निस्यस् ।८।३।३२] हस्वात्परे यो ङ्म् , तदन्तं यत्पदं, 
तस्मात्परस्याञचो निस्य इमुडागम- स्यान् । मत्यङ्डात्मा । सगण्णीश । सन्नच्युत" ॥ 
सखभः सुटि ।८।३।५। समो स स्यात्यदि ॥ आअत्राचुनासिक्रः पूवस्य तवा 
।८।३।२। अत्र = रप्रकरणे रो पूवस्याुनासिको वा स्यात् । अुनासिकात्पसेऽ- 
चुस्वारः 1८ २।४। अनुनासिक विहाय रो. पूस्मात्मरोऽसुस्वारागमः स्यात् । खर- 

तुकश्चाभावे नस्य श्चुष्वे च कृते छजृश्चम्मुः+-इति रूप्चतुष्टयमत्र बोध्यम् । तथाहि 
सङग्रहः--“जषद्टौ जचद्धा जचशषा जश्ञाविति चतुष्टयम् । रूपाणामिह तुकटस्वचरो- 
पानां विकद्पनात्? । इति । उमो हस्ादिति । ङम् प्रत्याहारः । ङमः इति चञ्चम्य- 
न्तस् । तद्धिशञेषणस्वावपदस्येव्यधिङ्कत पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते ! डम इति च 
हस्वादिति विशेषणसम्बन्धमनुभूय पदविशेषमत्वं भजत् तदुन्तपरम् । ङ्भ इति 
पञ्चमीवरात् अचीति सक्तमी षष्ठयर्थं । तदाह--हस्वाखर इत्यादिना । प्रत्यडात्मेति । 
प्रष्यङ-जास्माः इत्यत्र “ङमो हस्वादचि ङशप्रुण नित्यम्, दत्यनेन हस्वारपरस्य 

ङमसूप्ररयाहारान्तःपातिनो ऊकारात्परस्याचप्रव्याहारान्दवर्तिन आरारस्य रिच्वादादो 
ङगरुटि जाते प्रत्यङः इट आरमति जातम् , उकारस्योच्चारणार्थलात्तन्चिषृत्तौ टकारस्ये- 
स्सक्तायां लोपे च श्रव्यड डः आत्मा? इति तत्र सवरिमन् संयुक्तं शरत्यङ्डान्माः इति 
रूपम्मवति । एवं सुगण्-दंशः' इष्यत्न “ङमो हस्वादचि ङपरुण्निस्य म् इत्यनेन ‰&» 
इस्यस्य णुडागमे उकारस्यानुबन्धनस्य च निधत्त सयोग च सति ““सुगव्णीञ्चः? 
इति भवति । एवमेव सन्-अच्युतः इति दशायां “ङमो हश्वादचि ०» इत्यनेन 

ङमो--हस्व जो डम् , तदन्त जो पद, उससे पर जो भ्रच् उसको नित्य उसुट्का भागम 
८ प्रच वाद ) हो। 

नोटः-- दीधे स्वरफे बाद (मदानात्मा" इ््यादि स्थलवरै कीं भो उ ुटका श्रागम नदीं 
होता, पर हस्व स्वरे बाद भी कचित् उतुडाभाव देखा जाता ( वह गलत है ) जैते- 
सन् + श्रादि=सन।दि, सन् + इष्यते सनिष्यते श्यादि। सु्तिड + अन्तम् = संिडन्तम् । 
इको यण +-श्रवि = ष्फो यरएचि' यदा तो अ्रषत्मात् उद्ुडामाव सप्भना चाहिये । 

समः मूके मकापके स्थाने र श्रद्धे दो पुटके पर 
अन्राञु--दस रप्रकरणमे ( सप्तजुषो रूः से विहि ^ को छोडकर ) रगे पूवं वणं 

को श्रनुनासिक आदेश्च हो, वकट्पने । 
अनुना--प्रनुनाधिकको छोडकर मे पूवं वणं के परे श्रतुस्वरारका भ्राम हो । 
खर--प्रवसानपर रेफ दो श्रथवा पदान्त रेफके बाद खर् ( वगङ्गे प्रथम-दि तीय श्रक्षर 

त्थाश्चषषसका) कोरी वणं दहो तोरेफके स्मान विसगं ह्ये । 
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वस्ानयोविस्जनीयः ।८।३।१५॥ खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसगेः 

स्यात् । इति प्रापने। संपुंकानां सो वक्तञ्यः । सस्स्कतां । सस्स्कत्तां ॥ पुमः 
खय्यस्परे ।८। ३1६ । अम्परे खयि पुमो स स्यान् । पुंसोकिलः ॥ पुस्कोकिलः 
पुर्पुत्रः । पस्पुत्- । अम्परे कि ? पुक्षीरम् । खयि कि ? पुंदासः । पुंसः संयोगान्त- 

पूरेवत् जुटि 'सखन्न्युतः, इति सिद्धथति । संस्सकतंति ¦ खमू्-कतांः इत्यत्र 
“सस्परिभ्यां करोतौ भूषगे इत्ति सुत्रेण सुडागमेऽनुबन्धरपे सति, सम् सु 
कताः इति जाते अत्र “समः सुटि” इति सुटृस्म्बन्धिनि सकारे परे सवस्य स्मो 
रनवे प्राप्ते "जलोऽन्त्यस्य” इति योगेनारैत्यस्य मस्य रत्वे उकाररोपे च विहिते “स 
र स् कर्ता, इति भूते “अत्रानुनासिकः पूर्व॑स्य तु वा” इत्यनेन रोः पू्ंमलुनासिके 
जाते सर् ख कर्ताः इति जाते, यरिमन् पचते वाग्रहणादनुनासिको नाभूत् तस्मिन् पक्त 
“अनुनासिकात्परेऽनुस्वारः" इति योगेनानुस्वारे कृते "संर स् कताः इति.जाते अत्र 
““खरवसानयो्धिसज नीयः इत्यनेन खरभ्रत्याहारान्तःपातिनि सकारे परे रेफस्य 
विसमं विहिते खःकर्ता सःकर्ता, इति जाते अन्न “विखजंनीयस्य सः" इति विसज- 
नीयस्य सत्वे प्राप्ते “वा शारि” इति विसजंनीयस्य विसजनीयसवे च र्ञ्धे इहोभयः- 
मपि प्रबाध्य “सम्पुकानां सो वक्छ्यः'” इति वार्तिरेन विघर्गस्य सतवे कते (संस्कत? 
इति 'सस्कर्ता, इति च खूपष्टयं सिद्धति । पुम खथ्यमपर इति ! “मतुवक्षो रः 

सभ्बुदधो” इस्यतो सग्रहणमनुवतंते । अभर परो यस्मादिति विग्रहस्तदाह-अम्पर खयीति । 

पुस्योक्रिल ईपि ! पुमांश्वासौ कोकिरश्चेति कमेधारयषमासः । "पुम्-रोकिङः” द्यत्र 
“पुमः खय्यमपरेः” इत्यनेन पुमो मस्य रत्वे रेफोत्तरवस्युंकाररूोपे "पुर कोकिरः इति 
जाते “धनव्रानुनासिकः पूवस्य तु वा" इत्यनुनासिके पुरकोकिखः, पक्ते-“अनुना्- 
कालयरोऽनुस्वारः” इत्यनेनानुस्वारे "पुर कोकिर' इति भूते अन्न “खरवसानयोविस्ज- 
नीय” इति रेफस्य विसर्गत्वे “ पौ चः इत्यनेन जिह्ाशरखीये प्राप्ते तं 
वाधित्वा “सम्पुंका नां सरो वक्तव्यः” इति विसर्गस्य स्वे कृते पपुस्को किकः” "पुर्शो 

सपुकानां--सम्-पुम्-कान् , इनके वि्तगक स्थानमे सकार दी हो-पेसा कहना चादियै । 

नोरः--पस्सकर्ता-सस्स्कर्ता- कृधातुरे पद प्रम होनेते “सम्” उपस्गके वाद ““क्म्प- 
रिभ्यां करोती मूषे, इस दत्रसे सुट रोर सम् स्कर्ता' येस्ा बनता हे ; तदुपरान्त उक्त 
टके परे समके भकारको रुत श्रौर सकारक्रो श्रनुनासिक श्रवा श्रनुस्वार् तथा रुत्वके रेफ 

को विसं होकर स्व हदो जाता हे । 
पुमः---श्रम् परक खय् परम होनेसे पुमके स्यानमे ₹ श्रादेश हो । 

नोट पभावना रने पर की श्चुत्व श्रौर कीं त्र भी होता हे ! यथा-- 
युम् + चरित्रम् = पुश्चरित्म्। पुम्-रीका = पु्टीका। 



मध्यसिदान्तकोमुदी- [ इद्छन्धि- 

लोपेऽनशिष्टमागस्येदमनुकरणप् । ख्याञादेशे नं । पुंल्यानम् ॥ नश्हव्यप्रशान् 
।८३।अ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य सः॥ विसज्नीयस्य सः ।८)३।३९। खरि 
परे विसजंनीयस्य सः स्यात्. । चक्रिल्रायश्व । वर्िल्लायस्व । -अग्रशान् किम् १ 
अ्रशान्तनोति । पदस्य किम् १ हन्ति । अम्परे किम् १ सखन्त्सशः खड्गमुष्टिः ॥ नृन्प 
।८।२।१०] नुनित्यस्य सवा पे ॥ कुष्वोः कपौ च ।८।३। ३७। कवे, पव 
च परे विसर्गस्य क पौ स्तः। चाद्विसगंः। न -=पादि। न् पाहि च: पाहि 
न : पाहि ) न॒न्पाहि ॥ खो-ऽपदादौ।८)३।२८। विसर्गस्य सः स्यादपदायो. कु्वोः 1 

किलः” इति । चर्रिंसखायस्वे त । च्छन् - त्रायस्व, इतिस्थिते “नश्छन्यप्रजञानू इतिं 
नान्तस्य पदस्य चक्रिन् इत्यस्य र्खे प्राप्ते “अलोऽन्त्यस्य” इति चू, इस्यस्य स्थने 
छते जस्पररूदुव्रस्याहारन्तःपातिनि ककारे परे । तदा ^चष्िर् भ्रायस्वः इति जाते 
रेपोत्तरवध्युकाशस्येष्यन्तायां रोपे च "चक्रिर् त्रायस्व, इति जाते । अत्र “अत्रानुनासिकः 
पूवस्य तु वा” इति अनुनासिके, परे--“जनुनाखिकालरोऽनुस्वारः” दइस्यनुस्वारे च 
शचक्रिर त्रायस्व (्वक्रिर् त्रायस्व इति जाते ““खरवसानयोविंसजं नीयः” इति उभयचर 
रेफस्य विसगं ““विसजनीयस्य सः" इति विसस्य सत्वे चक्रि-ख्ायस्वः श्चक्रिल्ा- 
यस्वः इति ! नूपादीति। नुनू-पाहिः हश्यत्र “नुच पे”, इश्यनेन नस्य स्वे उकारलोपे 
“अन्नाज्ुनाचिकः पूवस्य तु वाः इत्यनुनासिके, परे-“अनुनालिकास्परोऽनुस्वारः? 
इस्यनुस्वारे “खरवसानयोरविंहजंनीयः" इति विसर्गे -“करष्वो. “कन<पौ च, इत्यु- 
परध्मानीये च न् पाहि, न ><पाहि, इतिः उपभ्मानी्यामवे सत्ति विसगन् : पाहि 
न्"; पािः । पर्त-नुन्पाहि, इति पञ्च रूपाणि । सूत्रे पे इत्यत्राकार उच्चारणाथ. । तेन 
ध्नृन् पुनातिः इत्यादावपि पञ्च रूपाणि बोध्यानि । सोपदादाविति । कष्वोरित्यनुदतते। 

ऽपक्षादाविति विशेषण् । द्वित्वे एकवेचनमाष प्रस्येश्छाऽभिप्राय वेकवचनम् । 
विसजंनीयस्येत्यप्ययुवतंते । ऊप्वोरिस्यस्याऽपवादुः । पयस्पाशमिति । ऊुर्सित पय 
इस्यथ “याप्ये पाशप्, इत्यनेन पयसशब्दात्पाशपप्रष्यये । “पयस्-पाश्चम्ः इति 
स्थिते प्सजषोररित्यनेन रत्वे उकारस्ययेखक्तायां खोपे खरवक्षानयोः इस्यादिना 
रस्य विसमे “पथः पाशम्र इति जाते ङष्वोःकपौ चेत्यनेनोपभ्मानीये पराप्ते तं 
सनामाना ०७५ 

नश्खु---भ्रम् परक छव् परं होने पर् प्रशान् भिन्न नान्त पदके स्थानर्भे ₹ अदेश हो । 
विस्ज--खर परमे होने प्र विसगके स्थानम स॒ ्रादेश् दो। 

पे--नन्के नकारके स्थानम रु हो प्रकारके परे, विकर्पसे 1 
ङप्वोऽ--कवगं-पवगंके परे विसगेके स्थानम क्रमते जिह्ामूलीय, उपष्मानीय श्रवा 

चकारात् विक्तगं ही हो । ( कवगे परका उदाहरण विंसगंसन्धर्म देखो ) । 
सोऽप -विमगके स्थानम “स्! श्रादेश हो, अपदादि, कवे -पवगंके परे । 
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पयस्पाशम्। पयस्कल्पम्। यशस्कम् ! यशस्काम्यति ¦ अननव्ययस्येति वास्यम् ! 
आतःकल्पम्) काम्ये रोरेवेति दाच्यस् । नेद-गीः काम्यति॥ इणः षः! ८ ३।३६} 
इणः परस्य विसर्गस्य ष स्यात् पूचैचिषये । सर्पिष्कटपम् । सर्पिष्पाशम् । सर्पिष्कम् 
सर्पिष्काम्यति ॥ कस्कादिषु च (८३1४८ एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य षः स्याद- 
बाधित्वा सोऽपदादौ” इत्यनेन विलगंस्य सकारे प्रो ्छङूप सिद्धिः । यरस्फल्पमिति 
ईषदसमासं यश्च दस्य । यशसश्चञ्दात् ईषद् माक्तौ कल्पपदेश्यदेरीयरोः इति 
कल्पप् भ्रस्यये रस्वे विसे जिह्वामूखीयं भरवायं 'सोऽपदादौः इति नित्य सकारे सति 
रूपसिद्धिः । यश्स्काम्यतीति । यञ्च आत्मन इच्छतीत्यथं "काम्यचः इति यशक्षशब्दाद 
काम्यच् प्रत्यये सते विसे सोऽपदादौ › इत निस्यं सखे सष्युसक्तरूपसिद्धिः । अनव्य- 
यस्येति । सोऽपदादाविति विधिरनव्यस्य न मवतीश्यथः । प्रातःकल्पमिति । इेषद्- 
समाक्त' पातः प्रातःकरपम् । प्रातःशब्दात् ईषदसमाप्तौ कलपपदेशीयरौ इत्यनेन 
कल्पपि ्रातः-कल्पम्? इति जाते रस्य ““खरवसानयोरिति विसगं सोऽपदादौ” इतिं 

नित्यं विखर्गस्य सवे धराप्ते त बाधिष्वा अनन्ययस्येति वाच्यमिःति बातिष्छेन 
विखगं सकाराभावे च जायतते प्रातःकद्पमिव्यस्य सिद्धिः } काम्येरोरिति । काम्यप्रत्यये 
परतो रस्थानिकस्येव विसगंस्य स्थाने सोपदादौः इत्यनेन सकारो भवतीव्य्थः। 
गी. काम्यतीति ) गिरमात्मन इच्छुतीर्ययथं काम्यच्च, इति काम्यचि । गीर् काम्यत्तिः 
हति ज्ञाते रेफस्य विसे सोऽपदादौ इस्यनेन निध्यं सत्वे प्राप्ते “काम्येरोरेवेति 
वा तिंकबहात् विसर्गे गीः काभ्यतीति । इणः ष इति । अत्र कुप्वोरिति, अपदादाविति, 

नज्ययस्येति, काम्येरोरेवेति च खभ्बभ्यते । परस्येव्यध्याहायंम् । विसजंनीय- 
स्येव्यनुवतंते । सर्पिष्फमिति। ख्पिस~-कम्? इत्यवस्थायां सस्य रत्वे विसर्गे सर्पिः 
कम्, “ङुप्वोत्कपौ चः इत्यनेन प्राप्तः जिद्धाम् खीय प्रवायं (इणः षः? इत्यनेन षस्वे 
सति (सपिष्कम्ः इस्यस्य साघुध्वस्र् । सपिष्पाश्चभिति । कस्सितं सर्पिरिति विग्रहे 
याप्ये पाशपः इति पाशपुप्रव्यये । सर्पिस् + पाशम्ः इति स्थितौ सस्य रत्वे विष्ये 
कुप्वोः" इति प्राप्ठञुषध्मानीय वैकल्पिकं विसग्, च बाधित्वा (इणः षः? इति विक्षगंस्य 

षत्वे स्पिंष्कम्, इति । करुकादिषिति । (इणः षः” इत्यत इण इति । विसजनीस्य सः 
इत्यतः विषजंनीयस्येति । सोऽपदादाविस्यतः स इति प्रथमान्तमन्ुवतंते । इण इति 
पञ्चम्पन्तम् । कस्कादिष्विति विष्यसक्षपी । तेन कस्कादिगणे इणः परस्य विस्गंस्य 
रपि य 

अनव्य--श्रव्यय भिन्न॒ विसगकं स्थानम ( सोऽपदादौसे) सकार दो-देसा क । 

काम्ये--काम्यच् प्रत्ययके प्रे रुस्थानिक विसगंको ही (सोऽपदादौ से) सत्र हो एेसा कदे 
इणः--दणसे पर जो विसगं उसके सथानम "षः ्रादैस हो, श्रपदादि कवर्गं पवगंके परे ¦ 
करा दि~-करस्कादिगस परित जो शब्द उन्म इण से उत्तर जो विसगं उसङे स्थानम 

भे" देश दो भरर भअन्यत्र ( श्ण॒से भ्रलुत्तर विस्गके स्थानर्मे ) शसः श्रादेशो । 



८४ मभ्यसिद्धान्तकोमदः- [ हल्सन्धि- 

न्यस्य ठु स" । कस्क' \ कौतस्कुनः । सिष्कुण्डिका । धलुष्कपालमित्यादि  ्ाकृति- 
गणोऽयम् ।। इदु दुपधश्य खाऽप्र्यवस्य ।८।३।४९। इकारेकारोपधस्याऽग्रत्ययस्य 

-विसगस्य ष स्यात्कुप्वोः परयोः! निष्परतयूहम् । श्राविष्छरतम् । दुष्कृतम् । ्र्रत्ययस्य 
किम् १ अनि करोति एकादैराशाघ्लनिमित्तकस्य न षत्वम् , कस्कादिषु भरातुष्पुत्र 
शब्द्पाठात ¦ तेनेह न--मातु. कृपा । तस्य परमाप्रेडितप् ।८। १1२ द्विरुक्तस्य 
धरमा्रेडितं स्यात् ॥ कानाश्रेडिवे ।८।३।१२ काननकाएस्य र स्यादाप्रेडिते । 
कोस्किन् । कास्कान् ॥ सु च ६।१।9२। हृस्वस्य ॐ तुक् । स्वच्छाया । शिव- 

खः स्यादित्यथ. फलितः । “सखोऽपदादा्चित्यत्तः स इति प्रथमान्तस्याऽनुकषंणात् । 
कस्कादिषु अनिणः परस्य विसजंनीयस्य सत्व स्यादिस्यर्थः । तदेव वाक्यद्वयस्य 
निष्पतन्तिष्व कम्पते । कस्कादिषु ताद््ानामेव कतषस्वसश्वानां निदे शेनाञय 
वेषयिद्छविभाग इति भावः । “कः क इति वीप्सायां दिते सति पूवं खण्डेऽकारासपरस्य 
विसज्ञंनीयस्य “कस्कादिषु च इस्यनेन सकारे सस्युक्तरूपस्य “कस्क' इत्यस्य साघु 
त्वम् । कौतस्छुत इति ¦ वीप्सायां द्विर्वचने कुतः कुत आगम्यत्ते इस्यथं “तत आगत्” 
इत्यण् प्रस्यये "तद्धितेष्व चामादेः' इत्यादिच्द्ौ,टिरोपे “कक्षकादिषु चेति पूवांकारवतिंनो 
विसर्गस्य सखे । कोतस्छुतः इति वाध । कानाप्रेडित इति । कानिति 
हितीयान्तं शब्दस्वखूपपर षष्ठयन्तम् । षष्ठ्याश्च सौत्रो छक्। नलोपाभावोऽपि सोत्र 
एव । ““अलोऽन्स्यस्य इति परिभाषया काचूशब्दान्तभ्येति खभ्यते । र इत्यनु. 
वर्त॑ते । तदाह--पन्नकारस्येत्यादिना । कान् इत्यस्य वीप्सायां द्विवेचने "कान्- 
कान्" इति स्थिते प्रथमनकारस्य “कानभ्ेडितेः इस्यनेन र्ते उकाररोपे 
““अच्रान नासिकः पूर्व॑स्य तु वा? इत्यचुनासिके कोरि कानू इति जाते पक्ते~“अनृना- 
सिकास्परोऽनुस्वारः” इस्यनुस्वारे “कार कान्? इति भूते अत्र “खरवसनयानिंसज- 
नीयः" इति रेफश्य विसमे “'ङ्कप्वा>कन्<पो च? इष्यनेन जिह्ामुीये म्रा तं प्रवाध्य 
"स्स्पुकानां सो वक्तव्यः» इति वार्तिकेन सत्वे च छते "कस्कान्" कास्काच् हति । 
दं चेति । “'हस्वस्य पिति ति तुक द्स्यतो हस्वस्येत्ति तुगिति चान वतते । सष्िता- 

यामित्यधिद्तम् । तदाह -हस्वस्येत्यादिना । स्यच्छायेति । स्वस्य छायेति षष्ठीसमासे 

इदुदु--रकार-उकरार दै उपधा जिसे देप्ा जो श्रप्रत्ययावयव विक्तगे उपक स्थानम 
षत्व हो, कवगं-पवगंके परे । 

तस्य~-नो दो बार कहा गया हो उस्तके द्वितीय भागोक्तरौ भाभरेडित संश्च दो। 
काना--शन्के नकारक स्थानम र श्रदेश्च हो, श्रभरेडिनसक्नककै परे । 
छै--हस्व वणं को तुकागम ८ हस्व वणंके बाद ) हो, छंकारके परे । 
नोटः~-ठुंक दोनेषर तकारका जदष्व दोकर दकार श्रौर दकारका इचुत्व होकर जकार 

हशोनेपर चत्व चक्रार हो जाता है । 



भरकर णम् | खुधा-इन्दमती-टीकाद्रयोचेतः । ९४ 

च्छाया ॥ आङ्माङोश्च ।६। ६७४। तुम् डे । ्ानछादयति ! माच्छिदत् \ 
दी धात् {६ १।७५। तुक् ॐ । म्लेच्छति ॥ पदान्ताद्वा ।६।१।७द्। दीघक््पदा- 

ञ्ताच्छे तुग्वा स्यात् । लद्दमीच्छाया । लच्मीष्टाया ! इति हल्सन्धिः ॥ २ ॥ 

सुबकि “स्व-दाया इति स्थितौ “छे चः इति तुगागमे तस्य किस्वेन स्वेवयस्याऽन्स्या- 
वयवे स्वत् छयति जाते श्वं जश् क्षश्च इति जश्सवया स्तोः इति चुत्वस्या- 
ऽसिद्धल्देन पूवं जश्स्वेन तस्य दत्वे तदनु “स्तो. इति श्चुर्वापेश्तया च 'खरिचेत्तिः 
न्त्वंस्याचिद्धतया ततः पूवं “य्तोः" दस्यनेन् दकारस्य जकारे ततः पर “खरि चः इति 
चत्देन चकारे च इते “स्वच्छाया इति सिद्ध भवति । न च (स्वच् छाया, इति दश्चा- 
यामन्तवंर्तिनी विभक्छिमाश्रित्य चकारस्य पदान्तत्वे प्रकरप्य श्चोः कुः» इति छष्व 
राङ्कयम् । कुत्वदष्टया श्चुप्वस्याऽसिद्धष्वाद् इति भावः । रिवच्छायति ! 'शिव-दायाः 
इस्यवस्थयां “छे च इति सूत्रेण हस्वस्य “शिवः इत्यत्रस्थवकारोत्तरवस्यंकारस्य 
तुड् प्राप्तः डे परे सति । स च किष्दाद् “आन्तौ टकितौ, इत्यनेन अनम्तावयष्षे 
जातः । तत्र ‹ हलन्त्यम्, इत्यनेन ककारस्येव्वन्ञायाम् “तस्य रोपः” इत्यनेन खोप 
उकारस्य निष्त्तौ शश्षिव त् इया, इति जाते । इह “स्तोः श्चुना श्चुः? इत्यनेन 
तकारस्य चस्वे विहिते 'शिवच्डायाः इति सिद्धम् । एवमेव स्वच्छयेव्यत्र बोध्यम् । 
म्छेच्छतोणि । ग्के इति दीरघास्परस्य छकारस्य सत्वान्तगागमप्राप्तौ जश्पवे 
श्चुन्वे, चर्व च क्रते भ्लेच्छुतिः इत्यस्य सिद्धिः फएर्ति । न च ष्दीघादिस्यत्न दीर्घादि- 
व्यस्य पचम्यन्तस्ेन (उभयनिर्देशे पचमी निर्देशे बलीयान्, इति छुकारस्यान्तावयवो- 
ऽय तुक् न तु दीषंस्येतिचेन्न । तथासति चेच्छि्ते इत्यादौ छकारात्तगागमापत्तः । 
श्ेनासुराच्छायाः इस्यादिसूत्रे दीघंस्येव छुगागमस्य क्तापितस्वेन दी्घंस्यव ॒लुगुभव- 
तीति व्याख्यानाद् । तेन स्रन्डुतीत्यत्राऽपि दीर्घस्येव तुग्विधान न तु दुकारस्ये्ि 
सुर्पष्टमेवेति दिक् । पदान्ताद्धेति । तुक् , छे, दीर्घात् , इप्यनुवतते तदाह--दीर्घात्पदा- 
न्तादित्याठिना । भचर दीषेस्येवाय हुक् चोध्यः। न च “उभयनिर्दैसे पञ्चमीनिर्देशो 
बलीयान् इति परिभषया दुकारस्यान्तावयवस्तुक् स्यादिति वास्यम् । “सेनासुरा. 

भाङ्--्राङ-माङ्को तुकूका भागम हो, धकरारके परे । 
दीर्घाव्--दीषेको दुकागम हो, धकारके परे । 
पदा--पदान्त दीषंको तुकागम हो, धकारके परे, विकल्पते! , 
सन्धिकरोः--तपस् + चिनोति । त्रयस् + षट्पदाः । षट् + दशनम् । सम्पत् +- हषः । 

उद् ~+ स्थापयति । पतद् + लीला } श्रप ~+ नामकः । दिव्यम् + सरः । वृन्र्न- हितम् । कथं + 
कृतम् । इद + चिम् । केशान् ~ लिननत्ति । धनवान् + सपिति । अपरशचावान् + रदः नृन् + 
पालय । सम् ~स्क्ृतम् । पुम् + छवि. । दसन् + प्रागतः । त्वत् + श्वशुरः । श्रा +दाचम् ॥ 

विष्डेद्करोः~--पयश्छीतम् । मदाण्डामरः । अन्भाजनम् । तद्धेयम् । उन्तम्भते । 



+~ मध्य्तिदढान्तकौमुदो- [ विसर्गं खन्धि- 

अथ विसगेसन्धिः | 
विखज्नीयस्य सः ।८।३। ७। खरि परे विसर्जनीयस्य सः । श्पंरे विस- 

जेनीयः ।।६।३११} शर्परे खरि विसर्गस्य विसो, न त्वन्यत् । कः त्सः । “वना- 
चन. क्नोभणः' ॥ वां शारि 1८ ३।३द। शरि परे विसर्गस्य धिसगो वा स्यात् । 

ष्टायाः, इतिपाणिनीयसूत्रनिदंरेन तस्थाः प्रबाधनात् । लचमीच्छायेति । छ््मी छाया 
इत्थवस्थायाम् “पदान्ताद्वा” इध्यनेन तुकि उको रोपे “स्तोः श्चुना श्चुः” इस्यनेन 
ठस्य चश्वे 'कचमीच्छायाः इति निष्प्म् । तुगभवि च 'ककमीदधायाः इति ॥ 

इति हरलसन्धिप्रकरणम् । 

विज नीयस्येति । खरवसानयोरिर्यतो मण्डूकृष्टुत्या खरीष्यनुषञ्यते । एकदैले 
स्वरितस्वस्य प्रतिज्ञानात् । वदाह--विसजंनीयस्य खरि स इति । विसरगविधानञ् 
तस्य सत्वपरिसंख्यानार्थस् । बाय्रहणाच्च सस्वपरिसंख्यान॑ं पाक्तिकम् तदाह-यरि 
न्बाल् लाति । ककुम्नायक. । मा पाह । ध्वस्यते । क्न्तन्यम् । मधुरङ्गायति । मार््शवन्दरः । 
विद्ान्सहते । शिशन्छाययति । नृ: प्रतिकरोति । संसफरोति । पुश्वमत्कारः। एकरिमन्नहनि । 
यावच्छक्यम् । वृक्तच्छाया । 

इसप्रकार इन्दुमती टोका इर्तन्धिप्रकरण समाप्र हृध्रा । 

विस~वितगके स्थानम सकार आदेश हो, खर्के पर । 
नोटः--विसगं दो प्रकारम् होता दै--सनात श्रौर रजात। 
( क ) चाब्द, विभक्ति ‹ सुप-7िङ ) भ्रयवा प्रह्यय सम्बन्धी सकारे स्थानम रेफ होकर 

जो विक्तगं होता हे उसे (सजानः विसर्गं कदते दे । यथा-(१) शन्द~निस्-=निः । दुसन्दुः 
शनंस = रानेः। उश्वस् = उच्चे । नीच्च॑स् = नीचेः। (२) विभक्ति-रामस् = रामः 

इपिस्=इविः । पठावस् = पठावः । (३) प्रत्यय--पकसस्=एकसः । बहुससःन=वहुसः । 
( कदीं मूर्धन्य षकारे स्थाने सी रेफ दोकर विक्षगं होना है । यथा--सजुषनसजः ) । 
( ख ) स्वाभाविक भथवा कक्ारस्थानिक रेफे स्थानमे जो विक्षगं होता है! उसे रजातत 

विग कहते है। यथा-( १ ) स्वाभाविक--स्वर्-=सः। श्रन्तरञखरन्तः । प्रातर=ग्रातः 
पुनरनपुनः। निरत्निः। इर् =दुः। गिस्त्गी. । पृरजपूः । धर्षः । (२) ककार 
स्वानिक--मापर=मातः। पिनर्=पित्तः। आतर्-=भ्रात. । दुदिपर्नदुर्ितः!। जामातर् 

नामातः । ज्ञातर् = ज्ञातः । 
( कदी नकास्कै स्थानं मीरेक होश्रर विसय होता है । चथा--भ्रदन्=मदः )। 
ह्पेरे-- शरः परक खरः परम रदनेपर विक्षगंक स्थानम विसतगिद्यी हो । 
वा ्षरि-~शर , के परे विस्षग स्थानम विप्तगं श्रदिश्च द्ये, विकल्पक्ते । 
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इरिः शेते ! हरिष्शेते । खपरेः शारि वा विसगंलोपो वक्तव्यः ॥ दरि स्फुरति ! 
हरि स्फुरति ॥ इति विसगंसन्धिः ॥ ४ ॥ 

अथ स्वादेसान्धिः | 
संखल्धुषो शः 1८ रादैदापदान्तस्य सस्य, सजषृशब्दस्य च र" स्यात् ॥ अतो 

गोरण्लुतादष्ुते ।६।१।११३॥ अप्लुतादत. परस्य रोरु स्यादभ्लतेऽति ! शिचोऽ- 

परे इष्यादिना । हरिः दते इति ! दरिः-शेते' इत्यन्न “वारिः इति सूत्रेण श्रप्रव्या- 
हरान्तःपातिनि शकारे परे सति विक्षगस्य विग विहिते हरिः शेते, इति रूपम् । 
पर्ते-“विसजंनीयस्य सः* इत्यनेन विसगंस्थ सस्वे विहिते हरिख शेते इति जाते 
तत्र “स्तोः श्चना श्वः» इत्यनेन सकारस्य शकारे च कते "हरिश्शेते इति ख्पम् । 
खपंरे शरीति । खर प्रो यस्मादिति बहूबीहिः । शर विशेष्यम् । खर परे चारि परे 
विसगस्थ रोपविकल्पो चक्तभ्य इत्यथः । रोपाभवे वा श्ञारीत्यस्य श्रष्ठनिः । हरि 
स्फुरतीति । अन्न विसस्य खरपरकशरपरस्वात् विसगंस्य पाद्धिङे लोपेऽविस्गरूप- 
मेकम् । तथा चाऽसति विसग॑लोपे "वा शरि" इति परधृत्या सविसर्गं ह्ितीयं खपम् । 
असति ख विषे विसरजंनीयस्य सकारेण द्विखकारात्मकं तृतीयं रूपमिति त्रीणि 
ख्पाणि विसर्गरोपाऽरोपसकार-संकरितानि भवन्तीति निर्णयः । इति विसम॑मन्धिः 1 

सजुष इति पद्श्येश्यधिक्रतं सकारेण स्ज्जुषशब्देन च विशेष्यते । 
अतस्तद्म्तदिधिः। सकारान्तं सङषशब्दान्त च यद्पद्ं तस्य रः स्यादिति । 
स च “अलोऽन्त्यस्यः, इति परिभाषया अन्त्यस्य मवति । ततश्च फलितमाह--पदा 
न्तस्य सस्येत्यादिना । अतो रोरिति । “छत उत्” इत्यतः उदित्यनुवतंते । अत इकति 
पञ्चमी । “ङः पदान्तादति इव्यततोऽतीस्यजुवदते तदाह--अप्लुगादित्यादिना । 
शिवोऽच्य इति । शङ्ञिवस्-अच्यंःः इश्यवस्थायां “सल्लजषो ङ» इ।त सस्य रवे “अतो 
रोरप्छतादष्डतेःः इति सूत्रेण रोश्स्वे “शिव उ अव्यः इति जाते तत्र “आदु गुणः? 
इति सूत्रेण पूञषरयोः स्थाने गुणे विहिते "शिवो अव्यः इति जाते “एङः पदान्ता 
दति” इति सुन्रेणाच्यं इद्यस्याकारस्य पूरव॑रूपादेशे च विदिते शिवोऽच्यंः इति 

खपेरे-- “र? परक “शर्” परमे रदनपर विसगंका लोप ह, विकंस्पश् । 
इसप्रकार शन्द॒मती दीका विसगंसन्धि प्रकरण समापघ्र हुश्रा । 

ससज्षो--पदान्त सकार भौर सजुष् शब्दके षकारे स्थानम रः भ्रदेख हो । 
अतो ~-श्रम्ठुत “श्रत्? से पर श्सम्रन्धी रेफके स्थानम “उख हो, भ्डुत श्चतके परे 
नोटः---शत्व-उत्व होनेपर पूवं श्रकार भ्रौर उकरार भिलके यख “ओ द्यो जाता है । शौर 

तदनन्तर "डः पदान्तादति' से प्र श्रकारका पूर्वरूप हो जाता है! 
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च्यः । अतः किए देवा छत्र) तरति किं श्व च्रागन्ता । प्लु तात्किम् ? एदि 
खस्रोत ३ शत्र स्नाहि । प्टुतस्याऽसिद्धत्वादतः परोऽयम् । श्रष्लुतादिति विशेषे तु 
तत्सामथ्याचाऽसिद्धत्वम् । तपरकरणस्य तु न सामरण्य, दीरधनिदत्या चरितार्थत्वात् । 
अप्लुते इति कि १ तिष्ठतु पय ्रगिनिदत्त ॥ हशि च ।६।१।९१४। अप्लु- स 
सिद्धस् । अतः किमिति । “अतो रोः” इति सूत्रऽत इति तपरकरणात् देवास् त्रः 
इत्यत्र सकारस्य रुत्वे खति रूसवस्य उकारादेश्चापस्या देवा अत्र इति स्प न सिद्ध 
भविष्यति अतः सूत्रे अतः, इति तपरकरण करगीयमन्यया दीर्घाकारात्परस्याऽपि 
रोः स्थान उकारापत्तिः सभवेत् । सति चात इति च तपरणे “दैवा ₹ अ? इत्य- 
वस्थायां रोः” हस्वाकारपरस्वामावेन नोकोरस्य ्रासिः, किन्तु *भोभगोरित्यादिनि 
रोय॑स्वे यरोपे ष्देवा अन्नः इति प्रयोगस्य सिद्धिः! अतीति परिमिति । “अतो सेरिति 
सूत्रे अतीति तपरकरणामवे दीर्घेऽप्याकारे परतो रोर्त्वापत्तिर्भवेत्, तेन श्वस् आ 
गन्ता? अब्र सस्य स्तवे छसे रोहंस्वाकारासरस्वेन रोः स्थान उश्वापन्तिः स्पष्टेवातः 
सूत्रेऽतीति पदस्य नितान्तम्रादश्यकता । सति चातीतिग्रहणे तस्य तपत्ये ह्व 
स्येवाकारस्य रोः परस्वेन स्थितादत्पत्तिः स्यात्! तथः सति श्च आगता, अत्र रोः 
परमाकारस्य सववेनोखश्राप्तेर्नाश्चङ्केति जाचः। अप्लृतादिति किमिति अतो रोरिति 
सूत्रे भष्ठुतात् इति अतः इस्यस्य विशेषणीभूतस्य पदाभावे प्लुतत्वयुक्ताष्प्यतः 
परस्य रोः स्थान उत्व स्यात् तत्परेऽकारे सति । तथा सति एहि रुखोतर 
अच्र स्नाषीह्यत्र सुखोतस् + अन्नः इतयवस्थायां सस्य रषे सति तध्व परै च 
हस्वाकारस्य सतवेनोस्वापन्तिः स्पष्टेवेति सहाधराथेम् अप्लुतादिस्यन्दावश्यकद्या । 
तेन प्लुतसंलाभाजः परस्य रो्नोत्व्र, इति भावः। न च रोः पूवेमत इति तपररणा- 
दविष्यच्येव प्ठुतनिरासेव्यप्ट्तभ्रहण व्यथेमिति चेश्र । उस्वे करतवय प्लुनस्याऽलिद्ध- 
स्वात् सोः पूवं हस्वाकारस्य सत्वेनोख्वभ्राप्तेदुंवारस्वात् । ननु कतेऽष्टतादिति अरहभे 
उत्वदृ्टया प्टटुतश्याऽचिद्धतयोस्वस्य दुवांरव्वेन दोषस्य ताद्वस्थ्यभेवेति चेन्न । 
अप्ुतादिति विरोषणय्रहणे तु यहणसामभ्यादेव प्लुतस्योतवदष्टया नासिद्धस्वमिति 
भावः । यदि उवे कतभ्ये ष्ठुतस्थासिद्ठत्वमर, तहिं जप्लुता!दति वि्ेषणस्य तैय 
थ्यमेव, दन्तेऽपि विशेषणे प्ठुतस्यासिद्धतयाऽप्लुतास्परस्य रोर्तवप्राक्िदोषतादव- 
स्थ्यात्। अतोऽप्डुतादिति विशेषणसमभ्यत् प्लुतस्य नासिद्धव्वमित्य्थः। तपर- 
करणस्य तु देवा जत्र इत्यादौ दीघनिषस्या चरितार्थसेन पुनस्तस्य प्टतवारणेऽसः- 
मथ्यं नापलुतादिति अहणस्य आावशषयकत्वमेवेति भावः । अ्डते इति किमिति । सूत्रेऽ- 
ष्ठते इति पदामावे प्लुतसंकेऽकारे परतोऽपि उत्वाऽपत्तिः स्यात् । उस्वद्टया 
------__----------------_- ^ ~~ 

हशि च~-श्रप्लुत “श्रत्? से पर रसम्बन्धी रेफे स्थानमे “उत्व हो इय ( वर्णका 

तनीय, चतुथं, पचम वणं श्रीरभ्यवर् लः ) पर्ने रहने से। = र ( 
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तादत" परस्य रोषः स्याद्वशि । शिवो वन्य" ॥ भोभगोश्चधो पूवस्य यो ऽशि 
८३१७ एतत्पूव॑स्य रोयादेश" स्यादशि । देवा इह । देवायिह । भोस् भगोसू" 
धोस" इति सान्ता निपाता" । तेषा सत्वे, यत्वे च कते--्योलंघ्ु प्रयत्नतः 
शाकटायनस्य ८ २1१८। पदान्तयोयेकारवकारयोसेषूचारणौ वयौ वा स्तोऽथि परे । 
यस्योचारणे जिहामरोपाग्रमध्यमूताना शेथिल्यं जायते स॒ लधूचारण- ॥ शओ्रोतो 

॥ शि | [1 

प्लुतस्य असिद्धत्वात् । न च कृतेऽपि अण्डुते इत्ति अहगे उव्वस्याअ्ेद्या प्टुतस्या- 
सिद्धत्वेनोस्वस्य दुर्वारस्वमेवेति श्च॑ञ्यम् अप्ठुत इति ् रहणसामर्थ्यात् उव्वप्रातिषद््टया 
प्टुतस्य असि दलामावात्। तेन च रविष्ठतु पय अिदत्त' इत्यत्र रोः परस्या. 
ऽकारस्य गुरोरतरः इत्यादिना प्लुतस्वेन नोतवमिति भावः! इरि चेति! अतो 
रोरप्लुतादिति पदत्रयमदुवतंते । ऋतउदिष्यत उदिति चानुवतते । (“भष्लु- 
तादतः, परस्य रोकः स्याद्धश्षि इति तदर्थः । शिवो वन्य इति ¦ 'शिक्स्-वन्धः, 
इस्यत्र “ससजुषो र” इत्यनेन सश्य रस्वे “हदि च” इत्यनेन हशप्रप्याहा- 
रान्तःपातिनि वन्यघटकवकारे परे रोर्स्वे “जाद्गुणः” इष्यनेन पूर्वपरयोः 
स्थाने गुणे च छते शिवो वन्धः, इति रूपस् । भो भगो इति “सेः सुपि” इस्यततो 
रोरिष्यनुषतंते । भो भगो अघो अ इत्येतेषां इन्द्रः । ते पू यस्मादिति बहटुनीहिः। 
ूर्वरब्दश्च प्रत्यकं सम्बभ्यते श्ुन्ान्ते श्रयमाण पद् प्रतयेकमभिसम्बध्यते, इति 
नियमात् । तेन भोपू्वंकस्य, मगो पूरवंकस्य, अघोपूर्वंकस्य, अवर्णपू्ंकस्य च रोयादेश्षः 
स्यादि इति सूत्राथंः । देवा इहेति । देवास् इहः इति दज्ञायां “ससज्षो सः» इति 
सूत्रेण सस्य रुषे “मोभगोभघोभपूवंस्य योऽशि” इति सूत्रेण रो्यादिशे 'देवाय् इह 
इति जाते, तत्र “लोपः शाकल्यस्य” इत्यनेन यखोपे "देवा इडः इति जायते । 
शाकटयग्रहणाव्पकते द्देवायिह इति ।व्योलघुपरयत्नेति । व् च य् च व्यौ तयोरिति विरहः 
पदस्येव्यधिक्कतस्् । तच्च वकारयकाराभ्यां विशेष्यते तदन्तविधिना च वान्तस्य 
यान्तस्येति च भ्यते । भरोऽन्त्यस्यः इस्यनेनेतस्याऽन्ते प्र््तिः ! तेन पद्ान्तथो- 
यंवयोरितति ङञ्धम् । खघुः प्रयत्नो यस्योश्चारे स लघुप्रयष्नः । अतिशयितः 
खघुप्रयस्नः रधुप्रयर्नतरः । अन्यपदार्थस्य च वर्तिपदार्थप्रकषपिश्ः भ्रक्षः। 
छधुतरप्रयत्नक इत्यर्थः । अवयवाथा विशये तरञ्वक्त्यः सूदमवखतराधर्थं इति 
चा्तिकेन रुषुत्वरूपस्याऽवयवाथंस्याऽतिक्चये रघुपरयस्न इति समूदायान्तरप् ! 
आन्तर्यात् यस्य यः चस्य च वः । श्ाकटायनसुनिवचनादििकद्पसिद्धिः । ओतो गाग्यं. 

भोभगो -भो, भगो, श्रषो भौर श्रवणेपूवंक रघम्बन्धी रेफे स्थानमे यत्व हो, भ्रशुे 
षरे । ् योकघु--पदान्त यकार~वकारके स्थानम लधूच्चारण भ्यः भ्रौर व, रदिश रहो, 
भर् परे । 

भोतो--श्रोकारसे पर जो पदान्त श्रलधुप्रयत्न यकार उसका नित्यलोप ही शे । 

४ मण० कोण 



४५० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- | स्वादिखन्धि- 

गायस्य ।३।२० चोकारात्परस्य पदान्तस्याऽ्लघुभ्रयत्नस्य य॑स्य निष्यं लोपः 
स्यात् । गाग्य्रहणम्पूजार्थम् । भो च्युत । ल घुभ्रयत्नपत्ते-भोयवच्युत । पदान्तस्य 
किम् ? तोयम् \ हलि स्वेषाम् [दो ३।२ नोभगोच्षोश्यपूकस्य लब्वलधूचा- 

रणस्य य्य नित्यं लोपः प्यादलि । भो दैवाः ¦ भगो नमस्ते ) अघो याहि । दैवा 
यान्ति ॥ योऽसुपि ८।२।६६। चहो रेफादेशो, न तु सपि । अहरह. ! अह- 

स्थेति । ओत इति पंचमी व्योरिष्यतो यम्रहणस्यानुष्त्तिः न तु वकारस्य, मतः परस्य 
तस्याऽसभवात् । परदस्येव्यधिङ्कतसम् । तच्च यकारेण दिेष्यते । तदन्तविधिना 
ओकारार्परो यो य्छादस्तदन्तस्येति रभ्यते । अरोन्स्यपरिभाषया च पदान्तस्य 
यकारस्येति एडितम् । भोभगोरिव्यकरोऽशीत्यनुवतंते । कोपः राकल्यश्येस्यतः रोप 
इत्यदुवर्तते ! स च पूर्वविहितल्षुप्रयल्नकस्य न भवति, विधानसामर्थ्यात् । गाश्यं- 
ग्रहणश्षय पूजाथ्वेन रोप्य नित्यस्य बोध्यम् । मो अरच्युतेति । भोस् इष्यस्य सकारस्य 
र्स्वे मोभगोरिस्यादिना रोर्यस्वे यकारस्य “ओतो गाग्यंस्य इति नित्य ॒रोपे 
सति प्रोक्तरूपस्यसिद्धिः । यक्छाररोपस्याऽसिद्धस्वाच् नावादेश्चरोपौ । टघुप्रयल्न- 
पत्ते तु यकारलोपाभावे सति भोयच्युतेति द्वितीयं रूपं भवति । पदान्तस्य किमिति । 
सृत्रे पदान्तश््य यकारस्य कोपो मवतीस्यथामावे तोयम् अत्राऽपदान्तस्य यकारस्य 
रोपः प्र्ठञ्येत । तद्वारणाय पदान्तश्येति देयम् । हरि सवेषामिति । भोभगोअघोभपूे- 
श्येव्यनुव्तते व्योरघुभ्रयलेष्यतः यकारभ्रहणमनुबतते । सवांचायं सम्मततया अयं 
निस्यो खोप इति भावः । मो देवा इति । अत्र भोस इति सकारस्य “ससजुषो रूः 
इति रत्वे “भोभगो इति रोर्थ॑स्वे “हलि सवषाम्” इति यकारस्य हटपरत्वात् जोका 
रपरक्वाश्च रोपे “भो देवाः इति सिध्यति 1 तथव भगो नमस्ते अघो याहि देवा 

यान्ति । इत्यादिषु योगेषु यकारस्य “हरि सवषाम्” इति रोप इति भावः । रोऽसु- 
पीति । रः अपीति ददः । “आहन्? इति सुत्रमनुवतते । तच्च टप्तषष्ठीकं पदम् । 
तद्ाह--““जहो रेफादेश इत्यदिना । अहरह इति ! “नित्यवीप्सयोः” इति ह्िवंचनम् । 
“अहन् अहन् इति स्थिते ^रेऽघुपि” इस्यनेन सवस्याहनञा्दस्य रेफादेज्षे प्राप्ते 
"'जअरोऽन्त्यस्थः? इति परिभाषया उभयत्राऽन्त्यस्य नस्य जाते अहर अहर् इति जाते 
तत “खरवसानयोदिसजं नीयः” इत्यन्त्यस्य विषे, कते च संयोगे अहरहः इति 

हृचि -भो, भगो, श्रधो श्रौर श्रवणं पूवेक यकारका लोप दो, दले परे--सभीके मतसे 
र्यात् नित्य ही 

नोटः-“इश कैः परे श्रवणं पूवक यकारका लोप होने पर पुनः दूसरी सन्धि नही होती। 
रोऽसुपि--प्रहन् शब्दके नक्षारके स्थानम रेफ भरादेश हो, किन्तु प् ( सप्तमीवहुवचन ) 

के पर नहीं हो । 



प्रकरणम् ] खधा-दइन्दुमती-रीकाद्योपेता । ५१ 

गणः । श्रसुपरि किम्? अहोभ्याम् । अत्र श्रहन् इति रत्वम् । (रूपराजिस्थन्तरेषु 

खत्वं काच्यप् ) 1 श्रो रूपप् । गतमहो रत्रिरेषा । एकरदैशविकरतन्यायेन-अहय 
रात्र" अहो रथन्तरम् । (आअडसदीनां पध्यादिषव वा रेफे, विसगपवादः) । 
अहपतिः । अह न्<पति" । श्रहप्पंति ॥ गीप्पति. । धर्प्पति. ! प्ते-विक्तगे 
पध्मानीयौ ॥ से रि ।८। २1१४) रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात ॥ हल्लोषे 
पूवस्य दोधो ऽणः ।६।३।११९१। उरेफयोलों निमित्तयो- पूर्वस्याऽणो दीष 
स्यान् । पुना रमते । हरी रम्य । शम्भू राजते द्मे ल घः ८।२।९२। लीढ । 

गमक 

भवति । 'अषह्नू-गणःः अत्र ““रेऽञुपि?" इत्ति सवस्य रेफादेशे प्राप्ते “अलोऽन्त्यस्य 
इति परिभाषया अन्त्यश्य विहिते सयुक्ते च कते अहगणः! इति रूपम् । रूपरात्रीति) 
अहन् शब्दस्येति रोषः । रोऽसखुपीति रत्वस्यापवाद्ः । रूपरात्रिरथन्तरेषु शब्देषु परेषु 
सत्सु अहन्नक्छारस्य सन्वं वाच्यमिति फएकित्तोऽ्थः । पुना रमते इति ¦ श्पुनर्-रंमसे' इति 
स्थिते ““रो रि इत्यनेन रेफस्य रोपे “पुन रमतेः इति जाते, अच्र “दलोपे पूर्वस्य 
दीर्घोऽणः", इति सूतरेणान्न खो पनिमित्ते रेफे परे पूर्वाणरूपस्य नकारोत्तरवर्विनोऽछारस्य 
दीघ च विषिते पुना रसतेः इति सिद्धम् । शहरिस्-रम्यःः इत्यत्र “ससञ्चषो सः? 
इत्यनेन सस्य र्स्वे अनुबन्धरोपे (हरिर् रम्यः इति जाते तत्र “रो रिः इत्यनेन 
रेफस्य रोपे “द कोपे पूवस्य दीर्घोऽणः इस्यनेन दीघं च छते दरी रम्यः, इति 
सिद्धम् 1 (शम्भुस्-राजतेः अच्र “ससञ्चक्ो रः? इत्यनेन स्ते उकारस्येव्सन्तायां छोपे 

शम्भुर् राजतेः इति जाते तत्न “रो रि” इत्यनेन रेफस्य रोपे “दलोपे पूवस्य 
दीर्घोऽणः" इव्यनेनोकारस्य दीघं श्चम्भू राजतेः इति भवति । उोढे रोप इत! डो, इति 
ट् शब्दस्य षष्ठी तेन ठकारस्येति ठञ्धम् । ठकार परे ठस्य खोषः इत्यथः एडितः। तेन 
पूवडकारस्य रोपस्य बोधः । तेन प्रक्रियायां ठकारह्यस्य सिद्धिः । वहू हिखायाम्; 
षह उधमने, आभ्यां क्तग्रस्यये ““हो ड.” इति ठते “क्षषस्तथोः" इति तश्छारस्य धत्वे 
तस्य स्वेन ठकारे “वृढ ठः शद् ढः इति जाते अत्र “ढो ठे कोपः इत्यनेन पू॑ंडस्य 
रोपे सति ““दरोपे पृवंश्य दीर्घोऽणः» इत्यस्मिन् सूत्रे जणृय्महणाभावे ठरोपनिमिनत्ते 
हकारे परे पूवस्य ऋकारस्य दीष प्रापे तन्मा मूत इति अणु? अहणमन्र छतम् । 

रूपराच्नि-लूप, राति रौर रथन्तर शब्दके परे श्रन् शब्दके नकारे स्थानम रेफ 
भदेश दहो 

अहुरा~-पत्यादि चब्दके परे भ्रहरादिका वि्तगांपवाद रेफ आदेश्च दो, विकल्पे ! 
रे शि~रेफका लोप हो रेफके परे । 

दुलोपे-ढकारलोप श्रर रेएलोष निभित्तक जो डकार, रेफ उनके प्र पूवे श्रणुको 
दीधं हो । 



५२ मध्यसिदन्तकोमुदी- [ स्वादिषन्वि- 

णः किम् १ तृढः 1 वृढ । मनस्-रथः इद्यत्र सतवे कृते, हशि चेटयुत्वे रोरी"ति 

लोपे च प्राप्ते ! विप्रतिषेधे परं कायम् ।९।४।२। तुल्यबलविरोधे पर कायं स्यात् \ 
इति लेपे प्रा ! पूवत्रासिद्ध मिति शे री्त्यस्याऽसिद्धत्वादुल्मेव-- मनोरथः ॥ 
पतच्दोः सुलोपौऽकोरनरञ्समासे इलि 1६।१।१९३२। अककारयोरेतत्तदोयैः 
सुस्तस्य लोपो हलति, नतु नबृसमासे \ एष विष्णुः । स शम्भुः । कोः किम् 

तेनात्र न दीरधम्तदेवाह~--अण किम्? तृढ वड इति । विप्रतिषैव इति । 
मनोरथ इति। 'मनस्-रथःः इति स्थितेऽन्न “ससज्चषो ₹”” इस्यनेन पदान्तस्य सस्य रष्वे 
विहिते “दक्षि च” इत्यनेन रोरखे प्राप्ते “रो रि? इत्यनेन रेफस्य रोपे च प्राप्ते तर्हिं 
प्रा _ केन मान्यमिति श्चङ्कायाम् “विप्रतिषेधे परं कायम्? इति सूत्रेण पर कतव्यम्् | 

तत्र “हृश्चि च” इति सूत्र षष्ठाध्यायस्थ ^रोरि इति चा्टमाध्यायस्थम् इति “हज्ञि 
च” इत्यपेन्तया “रो रिः” इत्यस्य परत्वम् , इति “रो रि"? इत्यनेन रेफस्य रोपे प्राप्ते 
तत्र “पूर्वत्रासिद्धम्? इष्यधिकारसूत्रेण सपादसक्ताध्यायीस्थसूत्रदष्टया त्रपात्रिकस्य 
“रो रि” दस्यस्यासिद्धस्वप्रतिपादनात् न “रो रि” इत्यनेन रेफस्य रोपः, किन्तु 
“हशि च” इस्यनेन रोर्त्वे मन उ रथः? इति जाते “जाद् गुणः इत्यनेन पूवपरथो 
स्थाने ओकारशूपे गुणे कृते “मनोरथः इति सिद्धमिति । एतत्तदो रिति । शएतत्तच्छस्द्- 
योरनुकरणसवेन शब्दपरस्वम् । अतः सत्रे नकशेषः । सु इति लुप्तषष्ठीकं पद्म् एत 
तदोरित्यनेनान्वेति-एतत्तदोः सकारस्येति । अत एव ^सोर्छोपः सुखोपः इति न षष्ठी- 
समासः, असामर्थ्यात् । अविद्यमानः ककारः ययोस्तौ अको तयोः अकोरिति बहूव 
हिस्तद्ाह~--अककारयोरित्यादिना । एष विष्णुरिति + शएतद्-सु विष्णुः इति दुश्शायां 

(त्यदादीनामः इस्यनेन अकारान्तादेशे “अतो गुणे इति पररूपे “तदोः सः खाव- 
नन्प्ययोः इव्यनेन तस्य सशवे खस्य च षत्वे "एष सु विष्णुः" इति जाते अन्न ““दुत. 
तदोः सुलोपोऽकोरनञजष्षमासे हरि?” इति सूत्रेण सोपि विषिते सति “एष विष्णुः” 
इति सम्पश्यते । अफोः किमिति! न च अकचि सति शब्दुन्तरत्वात् प्रते 
भ्रा्धिरेवं नास्तीति वाच्यम् । '^तन्मभ्यपतितस्तद् हणेन गृद्यतेः इति परिभाष- 
यात्र प्राप्तेः सत्वात् । प्रद्तपरिभाषायाभिदमेव ज्ञापकं वोध्यम् । “एषकस्-रुदःः अचर 
एतच्छब्दस्य सककारत्वान्न सुरोपः; किन्तु “ससजुषो ₹ः इत्यनेन रुत्वे “हशि च 

विप्रतिषे्--विग्रतिषेध ( तुल्यबलविरोध ) होनेपर् परकायं हो । 
नोटः~-परस्परलन्धावकारायोरेकत्र लद्ये समावेशचस्तुल्यबलविरोधः। अर्थात् श्रपने २ 

लक्ष्यामे चरिताथ दो प्रका (कचित्) एकर लद््यमे ससावेश्च होनेको (तुर्यबलविरोधः कते &। 
एतन्तदोः--ककार रदित जो एतत् ओर तत् शब्दसम्बन्धी घुः उसका लोप हो, दलके, 

परे । किन्तु नज" समामे नद्य हे । 



भरक्ररणम् ] खुवा -इन्दुमतो-टीकादयोचेता ) ५६३ 

एषको सद. ! अनश्समासे किम् १ असः शिव, । हति किम् १ एषोऽत्र ॥ सो ऽचि 

लोचे चेत्पादपएरणम् ।६।९।१३७ ष" इत्यरय सोलोप॒ स्यादचि, पाद्लोपे 

सत्येव पूर्येत । पिमामविडटि प्रतिम्” । «ष दाशरथी रामः" ॥ इति स्वादिसन्धि. । 

॥ इति पच्चसन्धिः ॥ 

इत्युस्वे “आदुगुणः इति गुणे 'एषको सद्र" इति रूपस् । अन्न सको रुद्रः" इत्यपि 
अनजूनमासे किमिति । अनभृक्लमासे इति न पुंदासः, किन्तु प्रसञ्यप्रतिषेधः । प्रहृते 
अस सु शिवः इत्यन्न नज्षमाखस्वात् “पए्त॑त्तदोः” इति सुत्रस्याप्राक्ो “ससजुषो कः” 
इति सस्य र्ूतवे “खरवसानयोविंसर्ज नीयः" इति रेफस्य विसर्गे असः किव 
भरस्युदाहरणम्बोध्यसर् । एषोत्तेति । एष सु अन्रः इत्यत्र हट्परत्वाभा- 
वात् ““पुतत्तदोः सुरोपोऽोरनगसमासे हटि" इत्यस्याप्राक्षौ स्य “ससन्ञषो इः" 
इत्यनेन रवे “अतो रोरप्लुत्तादप्टुते” इत्यनेन उस्वे “आद्गुणः?! इत्यनेन गुणे “एङ् 
पदान्तादति?” इत्यनेन पूवरूपे च ङते “एषोऽन्रः इति जायते ¦ सोचि लोप इति । खं 
इतिं भथ्मेकवचनान्तं स्वरूपपरम् । ततः षष्व्य। लुक् । सख शञ्दस्येति रुभ्यते । 
सखुरोप इत्यतुवतंते; तदाह---न इत्यस्येत्याठ्ना । "सस इमामविडदिग्र्तिम्, इष्यत्र 
“सोचि रूपे चे्पादपूरणम्ः इति सकाररोपाभावे पादोऽत्र न पूर्यते अतोऽनेन खका- 
ररोपे “भाद् गुणः" इत्यनेन गुणे सति “सेमामविददिग्रष्टतिम् इति सिद्धम् । एवम्- 
सस्-एष दाशरथी राम › इत्यत्र “सोच कोपे चेत्पादपूरणम्? इत्यनेन पाद्पूरणाथ 

सोऽचि-जलोप ोनेसे यदि पादकी पूति होती होतो भच परे सर (तत् शब्द ) 
सम्बन्धी छंका लोप हो । संष--पम्पूणं इलोक इस प्रकारका हैः-- 
“सष दाञ्चरथी रामः, सेष राजा युधिष्ठिरः । सेष करणो महात्यागी, सेष भीमो महाबलः 1 

यई द्लोक *मनुषटप् छन्द दै। श्सके प्रतिषादमे आठ २ श्रक्षर होते हे, यहां पर 
यदि सलोप नही होता तो “सस् + एष' देसी स्थिति रुत्व-यव्व~-यलोप होकर "ख एषः 
यसा भे जाता भौर प्रत्येक पादम एक भ्रक्षर वढजानेसे पादको पूति नही दोनी । 

( स॒लोर होनेपर “पूव त्राऽसिद्धम्? लगता न, अनः वृद्धि होकर “सेषः बनता है ) | 
शुद्ध करोः--नलामयः । केशवौष्वम् । तवेदम् । स्वेरः । दिवोकपस्त. । उपेति । प्रेषयति, 

रभेदि । उपरोक्तः। गवौचानम् । सवैशगच्छं । कन्यागच्छुन. । च्रम्वत्तत । रामस््ेते । 
ततह्यवि. ! @धिस्थाता । दैवो षष्ठः दिशश्च. । ददतधसति। महान्नात्मा । विषयान्नाह 

जगत्नाय ङः । सचित्त. । यमलोकम् । गच्छ चकोरः । मतिमच्छन्तः । पुड खनित्रम् ! वाच्छूरः । 
वाकमत्रेण । दृकलृया । रासोक्ुध्यति । समनोकासना । श्रहोयत्तः । सो राम । एषो बालः। 
बालो चलति । प्रातो गमनम् । अज्ञो इन्द्रः एषो विष्णुः! सूर्यो सदेव । नो श्रु. । मनो 



४९/ = 

जथाऽजन्ताः पुर्लिल्ः । 
छथवदधाटुरभव्ययः प्रातिपदिकम् ।१।२।४४। धातुं, अत्ययं, अत्ययान्तं च 

वजंयित्वाऽ्थवच्छब्दस्वरूपं पातिपदिकसज्ञ स्यात् ॥ छन्ठद्धितसमासाश्च १।२।४६। 
छृत्तद्धितान्तौ, समासाश्च तथा स्युः ॥ स्वोलसमोरद््यभ्याभिसङेभ्यांभ्यस् 

वि, क 1 । 0 कि ११1 0 

सरोपे विहिते “"शरृद्धिरेचिःः इष्यनेनचृद्धौ सष दाशरथी रामः, इति पादपूरणसिद्धिः । 
इति स्वादिखन्धिश्रकरणम् । 

“स्वौजस्", इत्यादिना स्वादिप्रव्ययान्वह्थति । तत्र “डनथाप्परातिपदिक्ाव् इहय- 
धिद्तस् ! कि तस्रातिपदिकछमिति जिस्ाखायान्राह ~ अथेवदिति ¦ अर्थोऽस्यास्तीति 
अर्थवत् । नपुंघकिष्ग निषशायुसाराव् शब्दस्वरूपमिति विरोष्यमध्याहायंम् । अधा- 
तुरिति, अप्रस्यय इति च तद्धिशेषणसर् । न घातुरघातुरिति नज्तत्पुरषः । “परवलिङ्क 
इन्द्रतस्पुरुष्रयोः” इति पुशस्वम् । अप्रत्यय. इष्यावतंते । प्रस्ययभिन्न प्रस्ययास्तमिन्न च 
विवच्वितस् । न चान्न “संन्ञाविधौ प्रव्ययग्रहणे तद्न्तम्रहण नास्ति? इति परिभाषया 
तदन्तविध्यभाव इति श्चक्यम् । प्रत्ययस्य यत्न संज्ञा तन्नेव तद्विषयात् । तदाह- 
धातु प्रत्ययभित्यादि-] । कृत्तद्धितेति । कच तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः । पूर्वसूत्रात्. 
प्रातिपदिकमिष्यज्चुवतंते, बहुवचनान्ततया विपरिणभ्यते । श्रव्ययग्रहणे तदन्ता 
ग्राह्याः" इति परिभाषया ऊत्तद्धितेति तदन्त्रहणन्तदाह्--ङृत्त द्तान्तावित्यादिना । 
स्वौजसमौडिति । सु, जो, जस्.-जम्, ओौट् ; ज्स्-टा, भ्याम्, भिस्-ङ, स्या, म्यस्- 

खखम् । देवा. दसन्ति । अन्तराष्टियः । अता रमय । 
इस प्रकार इन्दुमनो दीकार्म स्वादिसन्धि प्रकरण समाप्त हुश्रा । 

अथं--घातु, प्रत्यय शौर प्रत्ययान्त भिन्न ्रथंवान् शब्दस्वरूप प्रातिपदिक सक्ञक दो । 
नोटः--यातुभिन्न कनेसे “दन्? की प्रातिपदिक सन्ञा होकर नलोप नीं ह्र । प्रत्यय 

भिन्न करनेसे रामेषु शरोर स्तनोषि' में प् , सिप्? की प्रातिपदिक सन्ञा होकर "सात्पदाद्योः? 
सै षत्वका निषेध नहीं हुमा । प्रत्ययान्तर्श्च कनेमे रामेषु" इस समुदायको प्रातिपदिक 

सक्षा होकर शपो धातुप्रातिपदिकयो.” से सुका लोप नही हुश्रा | 
छुत्तद्धि--कृदन्त, तद्धितान्त श्रौर समासौ मो प्रातिपदिक सज्ञा हो । 
स्वौजस्-“ इ घूतरका श्रथ ““डथाप्” सके राय भगे देखो । ) 
नोटः--विमक्तिन्ध' से सखप्-तिडको विभक्ति सक्ञा होती है । ्ुपूसे प्रत्याहार लिया 

जावेगा श्रौर वह प्रत्याहा इसी जके रादि वणं-- घुस लेफर श्रन्तिमि पृक "पू, तकसे 
बनता है! युप्" से सु, श्रौ, जस् श्रादिड कीस विभक्तय ली जाती है । 

सुमे उकारका "उपदेश्ोऽजनुनासिक इत्, से, जसू जकार श्रौर॒ र्मे कारका च्वुटरते 
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ङसिभ्यभ्यखङसोक्ताम्डथोस्ुप् ।७।१।२। उ ओरौ जस् इतिश्थमा । त्रम् 
द्रौट् शस्-द्वितीया। या भ्यां भिस्-तृतोया । डेरभ्या भ्यसु-चतुथीं । उसि 
भ्या भ्यस्-पञ्चमी । डय घ्रोस् आम्-षष्ठो । हि श्रोत् सप्-सक्तमी । प्रस्ययः 
॥२।१।१॥ च प्चमसमापेरधिकारोभ्यम् । परश्च ।३।१।२। अयमपि तथा । 
ङयाष्प्रातिपदिकात् 1 ७।१।११ उचन्तादाबन्तास्ातिपदिकाच परे स्वादयः अरत्ययाः 
स्यु ॥। दपः 1 १।४।१०६} उपल्लीणि त्रीणि चवचनान्येकश एकवचन-द्विवचन-बहुवच- 
नसक्ञानि स्यु" । द्वथेकर्योद्िवचनेक क्सने ।१।४।२२। दित्वैकलत्वयोरेते स्त" ॥ 
विसयमो ऽदसानस् \१।४।११०} वर्णानह्मभावोऽवसानसंन्ञ' स्यात् 1 शत्व-विसगौँ । 

००५ नन तकयज, 

ङसि, भ्यां, भ्यस-ङ्घ, ओष , आस् -डिः, ओस्, सुप्, इत्येकविशक्तिः स्वादयः 
समाहरद्न्द्रौ वा इतरेनरयोगद्वन्दवस्तेन सौन्रमेकवचनम् । ङयापुप्रातिपदिका दस्य 
धिङ्ृतं भ्रव्ययः, परश्चेति च । यथायथ च विपरिणभ्यते । ड यापूप्रातिपदिकादिति। 
डी च जाप् च प्रातिपदिकञ्चेति सखमाहारद्न्द्रः \ डी इत्यनेन ङीप्-कोष-ीनां सामा- 
ल्येन ग्रहणम् । जाप् इत्यनेन रापडापचापां च सामान्येन अहणम् । भ्रतययम्रहणपरि- 
भाषया तदन्तग्रहणम् । तदेतदाह--ड यन्तादित्यादिना । छुप इति । सुपपर्याहारः+ 
षष्ठ कवचनम् । “तान्येकवचनद्विवचनवहूवचनान्येकश्च५” इति सूचनं तानीति वज- 
मनुवतंते ! “तिङ्छ्लीणि न्नीणि” इत्यतः त्रीणीत्यनुबतंते तदाह--उपखीणीत्यादिना । 
दयेकयो रिति । द्थेकयोरिति माषप्रधाननि्द॑शः । अन्यथा हयेकेस्विति स्यादित्यभिप्र 
स्याह--दवित्वैकत्वयोरिति । विरामोऽवसानमिति । विरम्यते अस्मिन्निति विरामः सामी. 

श्रीर्मे टकार श्रौर युपर पकारका (हलन्त्यम्? से, "शस्" णकार तथा डे, ङसि,'उस् श्रौर डमं 
ङकारका 'लश्चक्रतद्धितेसे रस्सन्ञा होकर (तस्य लोपः सलोप ( श्रबणाभाव) हो जागा है। 
याद रहे कि विभक्तियोके श्नन्तिम सक्रार-मकार की इत्सज्ञा इसलिये नदीं 'दोती कि 'न विभ- 
क्तौ तुस्मा. ( श्गे ए देखो ) निषेध करदेगा ¦ 

म्ययः-परश्च-डयाप्--ये तीनों घत्र अधिकार सूत्र दै इन तीरनोका “स्वौजस०? दत्र ` 
श्मपिक!र होकर ‹स्वौजस्० › स॒त्रका विशिष्ट अर्थं निस होता दैः-- 

डय न्त~-शराबन्त-प्रातिपदिके पर स्वादि घरत्यय हो 

नोटः--प्रधिकार सूत्रका लक्तए--स्वदेरो वाक्याथशषु्यत्वे सति परदेशे व।व्याथगोधज 
सकर म्?” अरात् पनी जगह पर स्वाथेबोध नद होकर श्रन्य सूर्रोके साथ अथंबोध होना । 

सुपः-खप्ॐ जो तोन २ वचन बह प्रपथे क्रमशः एकव्रचन-द्विव चन-बहुवचन सक्च क हो । 

दयेकयोः--द्वितकी विवक्तार्म द्विवचन श्रौर एकत्वकी विवक्लामे एकवचन दो । 
विरमो~--वर्खौका अभाव श्रवसान सक्घञऊ हो। 
नोरः--जिस वणेके भागे कोड दूसरा वणं नदीं दो वह श्रवसान वणं कदलाता द । 



४६ मभ्यसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्तपु०- 

रामः । ( श्रयोगवाहानामकारस्योपरि, शाषुं चेति वाच्यम् । ) यमाऽ- 
यस्वार-विसगं-जिहामूलीयो पभ्मानीया श्रयोगाहा; । तेनेह विसगस्य यत्वीदनचि 
चेति ्िल्वपक्ञे- रामः खरूपालातेकशेष एकविभक्तौ ।१।२।६४] एकविभक्तौ 
यानि सह्पाण्येव र्टानि तेषामेक एव शिष्यते, शनये तु लुप्यन्ते । य शिष्यते सं 

पिकेऽधिकरणे घन् । विरमणम् --क्ियाया अभावः । स च शब्दश्षाखप्रस्तावात् वर्णा 
नासुच्चारणामावास्मक इति रम्यते । तदेतद्याह---उणान,ममाव रशस्यादिना । राम 
इति । “रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदादमनि । इति रामपदेनाद्चौ पर ज्या- 
भिधीयतेः ॥ इति श्रतिः । अत्रेव यदि यौगिको रामदाञ्द् आश्रीयते, तद्य ““छत्तद्धि- 
तसमासाश्चः इत्यनेन प्रातिपदिकसंन्ता। यदि च रूढो दशश्थारमनो रामशशञ्डस्तदा 
“अथवदधातुरभ्रस्ययः प्रातिपदिकम्” इत्यनेन प्रातिपदिकसन्ञा । तस्यां कताय 
“ङयापुप्रातिपदिकात्? इति सुत्रेण भ्रात्तिपदिकसन्तकरमशषब्दात् "खरे कपोतन्यायेनः 
सवे सवाद्धः प्रक्षाः, तत्र “सुपः” इस्यनेन प्रथमादिखम्तम्यन्तत्रिके प्रस्येकम् एकद्धि- 
बटुवचनसं्लाः विदिताः ¦! तेषु प्रथमायाः एकवचनविवनच्ायां रामशब्दात् सुप्रस्यये 
शाम सुः इति जाते संकारोत्तरवल्युकारस्य “उपदेशेऽजनुनासिक इत्” इतीस्सक्ञा- 
याम् “तस्य रोप इति छोपे रराम स्" अत्र “ससजुषो ₹ः इत्यनेन रष्वे रेफोत्तर- 
वतिन उकारस्येत्छक्तायां रोपे च “खरवसानयोर्विसजं नीयः” इति विस "रामः? 
इति रूपम् । रामश्ञब्दात् द्िवचनविवन्ञायां प्रथमाया द्विवचने ओ इति समागते ^राम 
राम ओ" अत्र “सरूपाणासेकरोब एकविभक्तौ इति एकरामस्य शेषे सदि “प्रथमयो 
धूवेसवणः* इति पूवेखवणदीधे प्राक्त ““नादिचि” इत्यनेन तस्य निषेधे “बृद्धिरेचि” 
इति धद्धौ--.रामौ' इति । सरूपा ¶मिति । एकविभक्ताविति सरूपाणामिष्यन्नान्वेति । 
समान सूप येषां तानि सरूपाणि । उ्योतिजनपदेष्यादिना समानस्य सभावः। 
षृदधोयूनेदयुत्तरसुत्रादेवेश्यपक्रष्यते । शिष्यत इति रोषः । कमंणि घञ्। एकश्चासौ 
शेषश्चेति पूर्वकारेकेति समासः । एकस्यां विभक्तो परतः सस्पाणामेव इष्टानां मध्ये 

अयोगवाहानास््--भ्रयागवा हका अक्र समाम्नायमे अरकारके श्रागे तथा शर् प्रत्याहर 
म भौ उपस्ख्यान करना (पठ सममना ) चाये । 

नोटः--प्रनुस्वार, विसगं, निह्ठामूलीय, उपध्मानीय श्रौर् यरमोको श्रयोगवाह कहते हैं । 
सखखूपाणास्--रक ( साधारण याने यावत् ) विभक्तिमे जर्ण समान दही रूप दैवे गये 

वहो उनगसं एक इ रोष हो ( बचे ) ओर अनन्या लोप हो जाय्। 
नोटः~-रस खमे यह नियम सदि होताहै किदो या बहुत श्रथं-बोध करत्तममौ 

रान्दका एक दही बार उच्चारण होना चाये! एकः चनब्दका आठ श्रथ होता द । यां 
एकका साधारण ( यावत् ) श्रथं किया गया है । कहा भी है - 
एकोऽन्यारथं प्रधाने च प्रथमे केवरे तथः । प्षाधारणे समानेऽस्पे सख्यायाच्च प्रयुञ्यते ॥ 



प्रकरणम् ] सखुधा-दन्दुमती-रीकाडयोचेता । ४५७ 

ज्ञुप्यमानार्थीऽसिधायी । प्रथमयोः पू्खवणेः ।६।६।९०२। अकः म्रथमाद्ितीययो- 

रचि परे पूवेसवर्णदीषं एकादेशः स्यात् । इति प्राप्ते । नादिचि ।६।१।१०४। 
द्रादिचि न पूर्व॑सचणदीघं । चुद्धिरेचि । रामौ ¦ बहुषु बहुवचनम् ।२।४।२१। 
बहुत्वविवक्षया बहुवचनं स्यात् || चुट । 1३19 प्रत्ययाथौ चुटू इतौ स्तः ॥ 
विभक्तिश्च ।१।४।१०७ सु्षिडौ विभकतिरस्ञौ स्तः ॥ न विभक्ती तुस्माः 
॥१। :181 विभक्तिस्थास्तुस्मा नेत" । इति सस्य नेत्वम् । रामाः 1 एकवचनं 
खभ्बद्धिः ।२१२।४&। सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिःसङ्ञ स्यात ॥ यस्मा- 
सप्रत्ययपिधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् । २।४।१३॥ यः अत्ययो यस्मच्छयते तदादि 

युकः शिष्यत इति एल्ितोऽ्थैः । प्रथमयोरिति । “अकः सवर्गे, इत्यतोऽकः इति । ्रथ- 
मयोरिति अवयवषष्ठी । प्रथमाद्धित्तीये सुबविभक्तो विवदते! अचि, इति इको 
यणचि इस्यतोऽनुवतंते । शकः पूर्वपरयोरि्यधिक्रिथते । नादिचति । न, आद्, इति 
शमा इति । रामशष्दात् प्रथमाबहुवचने जसि कते राम राम राम जस्, इति जाते 
तत्र “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति एकराम अवशिष्टे रास जस्? अत्र 
चुटू” इव्यनेन प्रस्ययस्यादिभूनस्य जकारध्येव्षन्तायां «तस्य रोपः” इत्यनेन 
रोपे (राम अस्? इति दु्ायाम् अकारोत्तरवर्तिंसकारस्य “हइकन्त्यम्”, इस्यनेनेतसंत्ता 
आप्ता, सा “विभकच्छिश्चः इति विमच्छिसन्तायां “न विभक्तौ तुस्माः” इत्यनेन निषि. 
द्धा । अथ च “प्रथमयोः पूर्वसर्वणः इति पूर्वपरयोः पूर्व॑सवर्णदीर्घादेशे छते 
“रामाखःः इति भूते “सखज्षो रः” इति सस्य रखे अनुबन्धरोपे “खरवसान- 

प्रथमयोः--“क्ते प्रथमा ओर द्वितीया सम्बन्धी श्रच् परम हो तो पूव-परके स्थान 
पूवेसवणेदीघे एकादेश हो । नादिचि--प्रवणसे पर “६च्” हो तो पुवसवणेदीषं नद हो । 

बहुषु हत्व को विवक्षा बहुवचन शो । 

चु दू- प्रत्ययके परादि चवगं शओरौर टवगंी इत्सज्ञा दो! विभक्छिश्च--प्-तिडकी 
विभक्ति सन्ञादो। ॥ 

नोटः--छप्? से सुप् प्रत्याहार लिया जाता है। (पृ २४ देखो )। "तिङ? >-^तिप् 
तस् शिचिप् थस्थ भिप् बस् मसत श्राताम् खच धस् श्राथाम् ध्वन् इट् वरि महि यै 
्रहारह लिए जाते हे ( तिडन्तश्रकृरणमे देखो ) । 

न विभक्तौ--विभक्तिस्थित तवगं, सकार श्रौर सकारशी इत्संज्ञा नदी हो । 
एकवच--सन्बोधनर्मे प्रथमाका एकवचन (सु ) की सम्बुद्धि सज्ञा हो। 
यस्मात्--जो भत्यय जिस { शब्द ) से विधान क्षिया नाय तदादि ( वह है आदिर्भे 

निस सथुदायके वह ) शब्दस्वरूप उस प्रत्ययके परे श्रगसंज्ञक हो । 



८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तपु° 

शब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसञ्ज्ञ' स्यात् ॥ णडङ्ह्स्वार्सस्बुद्धेः ।६।१।६६। 
एडन्तादध्रस्वान्ताचाऽङ्ाद्वस्ुप्यते सम्बुदश्वेत् । हे राम । है रामौ । हे रामा. ॥ 
पि पूवः ।६।१।१०८। अकोऽम्यचि पूर्वरपमेकादेश. स्यात् । रामम् । रमौ ॥ 
लंराकनद्धिते ।१।३।८। तद्धितवज॑प्रत्ययाया लशकवर्गा इत स्युः ॥ तस्माच्छसो 
नः पुंस ।६।९।१०३। पूवंसव्णंदीर्घात्परे यः शस. समस्तस्य नः स्यास्पुसि ॥ 
अटद्घप्वाङचुम्ब्यवायेऽपि 15181२। अट् , कवगं , पवग, आर , लम--एतेव्यं- 
स्तेय॑थासम्भर्वं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्या परस्य नस्य णः र्यात् समानपडै । 

योविक्षजंनीयः* इति रेटस्य विस्र रामाः इति रूपं सिद्धस् । दे राम इति । 
रामशञ्दात्सम्बो धनार्थकश्रथमेकक्चनविवद्ायां सौ कते राम सुः इति जाते 
“एकवचनं सम्बुद्धिः इति सोः सम्बुद्धिसक्ञायामनुबन्धरोपे सति ““यस्मास्र 
त्ययविधिस्तद्ादिष्रष्ययेऽङ्गम्” इत्यनेन रामश्चब्दश्याङ्श्वे “"एक्षहस्वात्सग्बुद्धः” दस्यनेन 
सम्बुद्धिमम्बन्धिनि हटसूपे सकारे टे सम्बोधनचयोतक हे इत्यस्य पूवंयोगे कृते 
रामः इति । भ्रमि पूवं इति । “जकः सवण दौघः" इत्यतो अक इति पञ्चम्यन्तमरनु 
वतते । “एकः पूवपरयोः" इत्यधिकारः । “इको यणचि ईत्यतोऽचि इत्यनुवतंते 
तदाह--भ्कोऽम्यचीष्यादिना । रामाविति शमश्चब्दात् दहितीयाया द्विदचनविवक्ता- 
याम् ओर कृते ̂ राम राम ओः अन्न ““वदूपाणामेकशोष एकविभक्तौ" इति एकराम 
अवक्िष्टे सति रेफस्येत्सज्ञायां रोपे च “शद्धिरेचि"” इत्यनेन घृद्धो प्राप्तायां तम्बा. 
धिस्वा “प्रथमयोः पूवंसव्णं.” इत्यनेन पूवंसवणंदीघं प्राप्ते तस्य “नादिचि 'इस्यनेन 
निषेधे कृते ““श्द्धिरेचि?” इत्यनेन बृद्धो कृतायास् रामो? इति सिद्धयति । र कुष्वाड 
इति । रषाभ्यां नो णः समानपदेः इति सम्पूण सूत्रमनुनतंते । रषाम्यामिति पञ्च- 
7 निदशाट्यवहितस्याप्राक्षो वचनमिदम् । तन्न सर्वेव्यंवायोऽसम्भवी । एकेकमान्न- 

व्यवाय इत्यपि नाथः, ज्ञ्नादिषु शुन्नक्षब्दपादसाम्यास्सरूपाणामित्यादि्निद्दश्ाच- 
त्यभिग्रे्याह--ग्यस्तेयं थासम्मवम््यादिना । रामानिति । रामश्नब्दाद् द्वितौयाबहवचन- 
विवक्षायां शसि खमागते “लश्चक्तद्धितेःः इति शस्येव्संक्ञायां रोपे च रराम खसु! इत्य. 
ककम ७,००.५१० 

एङःह~---एड न्त श्रौर इस्वन्त रङ्गपते पर सम्बुध्यवयव हल्का लोप हो । 

अभिक ्रमसम्बन्धी श्नच् परमे र हनेसे पूव-परके स्थानम पूवंरूप एकादेश हो । 
छश्च--तद्धितको द्ोडक्र् प्रत्ययके रादि लकार, छकार श्रौर कवग॑की इत्सज्ञा! द्ये । 
तस्मा--पूव सवणदीेेपर शस् सम्बन्धीश्चकारके स्थानम नक्नार श्रहिर दो, पुंटिङ्गमं । 
अटरकु-- भर् -क्वग-पवगं-श्राड नुम् ( नुमस्थानिक भ्रनुस्वार् )--ईनके व्यस्त ८ थक 

पथक् ) व्यवधान रहनेपर् श्रथवा यथासंभव मिलित ( एके ्रधिक या सबका भी ) व्यवधान 

रदनेपर रेफ़-षकारसे पर नकारको एत्व हो, समान ( एक ) पदमे । 



प्रकरणम् ] ुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ४६ 

इति प्राते पदान्तस्य ८ 9[३७। नस्य णो न ! रामान् ॥ सङ्खिङसामि- 
नाटस्याः 1अ१।१८॥ अदन्ताद्दीनामिनाद्य. कमात् स्यु । णत्वम् । रामेण ५ 

सुपि च 9६} १०६॥ यजाद शुप्यतोऽ्गस्य दीघं स्यात् । रामाभ्याम् ॥ असखि 
{भिस एस् ।५।१।६। अरतोऽद्ात्परस्य भिस रेस स्यात् । (अनेकालृद्ि्सवंस्यः । 
रामैः ॥ ऊयः ।७९।१२। अतोऽ्गात्परस्य उेयदिशः स्यात् ॥ स्थानिवददादेखो 

वशिष्ट, अन्न “श्रथमयोः पूर्वप्तवणः” इति पूवंसवणेदीर्घादिशे विदिते 'रामासः दति 
जाते “तस्माच्छसो नः पुक्षि इति सस्य न्वे छते "रामान्? इति रूपम् । अत्र *अय्. 
कुप्वाडःनुभ्व्यवायेऽपि?” इति नस्य णस्वे प्राप्ते “पदान्तस्य, इति निषिद्धे सति णत्वा. 
भवेन 'रामाचः इति जायते । रमेरेति , रामशशब्दात् ततीयेकवचनविवक्चायां टरास- 
मागते 'राम दाः अन्र “राडसिडसखामिनात््याः” इति रास्थाने इनादेशे दते 
“अद् गुण.» इति गुणे च विहिते “अय्ङ्कृष्वाडमुर्यवायेऽपिः?इति नस्य णत्वे रामेणः 
इति । रामाभ्याभिति ! रामश्चब्दाच् तृत्तीयाद्िक्वन विवक्तायां भ्यामि प्रत्यये श्रामं 

भ्याम्" इति दश्षायां “सुपि चः इति यजादिष्चुबन्तःपातिनि भ्यामि परे अदन्ताङ्गस्य 
राम इस्यस्य दीघं पराप्ते “अलोन्त्यस्य इत्यनेनाकारस्य दों शरामाभ्याम् इति । 
रामरिति । रामशब्दाव् तृतीयाबहुवचनविवक्ञायां भिसि प्रव्यये ^राम भिस्, इति जाते 
अन्न “अतो भिस एस् इति भिस एेसादेशे प्राप्ते छ स्यादिति लिक्ञाघ्ायाम् ५अने 
काटश्चिष्छवस्यः इति परिभाषया अनेकार्त्वाव्लवादेशे 'राम रेखः इति भूते अत्र 
“श्द्धिरेचि” इति दौ सस्य र्स्वे विष्ये च ^रामेःः इति । स्थानिवदिति । गुरस्थाना 
पन्ने गुरुपुत्रादौ स्थानापस्या तद्धमंलामो लोकतः सिद्धः। इशादिस्थानापन्नेषु शरा- 
दिषु च वेंदिक्न्यायसिद्धः। इह तु शाखे स्व रूपं शब्द्स्येत्ति वचनात् स्थानिधरमाः 

पदान्त~--पदान्त नकारको णकार नष्यँ हो । 
नोटः--एत्वविधायक भौर तन्निषेधक श्रनेक सूत्र ह । पर उन सरवोके निष्कषं 'श्चुट्तुल- 

कव्यवाये नः? यह भाष्यवात्तिक स्मरण रखने योग्य हे । 
फलित यरं हुश्रा कि एक पदभ ककार, प्रकार श्रौर रेफसे पर चवगे रवे, तवगं शरौर् 

ल तथा शर् (शष) वसे भिन्नण्क;ःदोया अनेक वणं व्यवधान रहनेपर् भी 

पदान्त भिन्न नकारके स्थानर्मे एत्व ह्ये ।! इतना याद रहनेपर 'वातिकेनः आदिमे रत्व 

म्रा्चिकी दाका ही नदीं उठती । 
राडदि--प्रदन्त रङ्गपते पर टा-उस्ति-ड सके स्थानमे कमे इन्-श्रात्-स्य देश हो । 
सखुपि--यनादि पके परे घदन्त श्रङ्गका दीव् द्ये ! अतो--प्रदन्त शह्गसे पर भिस् 
स्थाने रेस आद्च हो । डेयंः--अदन्त चज्ञसे पर ङे स्थानमे "यः श्राय ह| 
स्थानि--्देर स्थानिवत् ( स्वानिधमंवत् ) हो, परन्तु स्थानिवृत्ति नो भरर तदाश्रय 

विधि कतव्यमे नहीं शे, ( भ्र्ात् अलाश्रय विधि कतव्य स्थानिवद्भाव नदी हो ) । 
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-ऽनल्विधो ।९।१।५६ श्रादेश- स्थानिवत्स्या्न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । वणमाधरितो 
विधिरह्विविः । श्ादेशाऽलाश्रयविधौ तु स्यादेव । इति स्थानिवत्वात्छपिं चेति दीः 
रामाय । रामाभ्याम् ॥ बहुवचने भर्येत् ।७३।१०३} लादौ वहुक्वने सप्य- 
तोऽद्रस्येकारः ! रमेभ्यः । खपि कि १ पचध्वम् । वाऽवसाने 12} ६ अवसाने 
दला चरो चा स्युः । रामात् । रामाद् । रामाभ्याम् । रमेभ्य- । रामस्य । श्रोसि 

आदेशेषु न प्राप्नुयुरिति तसप्रात्यथ स्थानिवदिति सुत्रारभः। स्थान च प्रसंगद्यु- 
क्तम् । यस्य स्थाने न्यत् विधीयते तव् स्थानि । येन विधीयमानेन अन्यतः अरसक्तं 
निवतंते स आदेश्चः । स्थानिना तुल्यः स्थानिवत् । तेन तुरयसू् इति वतिप्रत्ययः । 
अआदेश्चः स्थानिना तुल्यो मवति स्थानिधर्मको भवतीति यावत्। अछित्ति व्णपर्यायः। 
विधीयत इति विधिः कायम् । अलाश्रयो विधिः अल्विधिः । न अर्विधिः अन. 
ल्विधिः । अङराश्रयभिन्ने कायं कर्तंन्ये इति प्रतीयमानोऽर्थः । अराश्रयसिन्ने कार्य 
ऋतव्ये स्थानिवन्न मवतोति फलितम् ! "अनल्विधौ, इष्यस्य निङरछार्थस्तु स्थान्य. 
वयवालब्त्तिः अटमान्रष्त्तियों धमः तद्धटितधमनिमित्तओे काय क्त्ये न स्थानिव- 
दिति । रामयेति । रामश्छडदात् चतु्येकवचन विवक्षायां ॐ विहिते !राम ड इति 
जाते तत्र “डेः” इत्यनेन ॐ इत्यस्य स्थाने यकारादेचे छते "राम यः इति । अत्र 
थकारे ““स्थानिवद्देश्लोऽनल्किधौः इति स्थानिवद्धावेन सुप्तवमानीय “सुपि चः 
इध्यनेनादन्ताङ्गस्य दीघं “अलोऽन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्यारो जाते शरामायः 
इति रूपं सिद्धस् । रामेभ्य हान । रामश्ब्दात् चतुथं बहुवचनविवक्तायां भ्यसि 
भस्यये विहिते राम भ्यस्? इति जाते, तत्र यजादिस्वाससुप्त्वाञ्च “सुपि चः? 
द्स्यनेन दीघं प्रापे तम्बाधिषवा “बहुवचने श्चरपेत्, इप्यनेन एकारे विहिते “अशो 
ऽन्त्यस्य” इस्यनेनान्त्यस्य मकारोत्तरवत्तिनोऽकारस्येष्वे सस्य रते अनुबन्धरोपे 
रेफभ्य विसग च कृते “रामेभ्यः इति र्पम् । सपि शिभिति । “बहुवचने श्चल्येत्?? 
अस्मिन् सूत्रे पूवसूत्रतो यदि सुपीति नान्ववर्तिष्यतं तदा पचध्वम्? इत्यत्र क्षरा 
दिबहुबच्ने ध्वमि परे अदन्ताङ्गस्य दीर्घोऽमविष्यत् । तन्माभूदिति सुपीस्यनुवतंन- 
मावश्यक्म् । रामादिति। रामश्ब्द्त् पञ्चम्येकवचनविवन्तायां सौ समागते 
न्टम उसिः इत्यत्र “रङस्िडसाभिनान्स्याः” इति ङमपेरढादेशे कृते “अकः सवणे 
दीघ इति दीघं “क्ख जशोऽन्ते इति तस्य दषे "बाऽवश्चानेः इति दस्य 
विकल्पेन तस्वे (यमात्? इति । पर्ते--रामाद्, इति ! रामस्येति । रामश्लब्डात् षष्ठये- 

कवचनविवश्चायां उसि श्राम् ङः अन्न “राङसिडसासिनास्स्याः, इति उः 
1 

बह्ु-- मलादि बहुवचन छप्कं परे ्रदन्त अङ्गकं स्यान्मे एल हो । 

चाऽव--अवसान्मं विमान सलक स्थानम चर् श्रादेश दो, विकरपते । 
ओसि-प्रदन्त श्ज्गको एत्व दो, श्रोसुके परे । 
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ख 1७21१०८} ्तोऽन्गस्येकारः स्यात् । रामयोः ॥ हुस्वनदयायो खट 191१1५५) 

हृश्वान्तान्नयन्तादाबन्ताचा्वात्रस्याऽऽमो चुडागम ५ नामि ।६।४।२। नमि परे 
अजन्ताद्रस्य दीर्ध" । रामाणाम् | रामे रामयोः । पि एत्वे कृते ॥ अपदान्तस्य 
सूधन्यः ।८।३।५५। आ पादपरिषमासेरधिकारोऽयम् । इण्कोः ।८२।५७॥ इत्य- 

धिङ्रत्य । श्ादेशप्र्यययोः ।८1३।५६॥ इरकुभ्या परस्याऽपदान्तस्याऽऽदेशः भरत्य- 

याचयवश्च य. सरतश्य मूर्घन्यादेश. \ ईषद्विवतस्य सस्य तादश एव षः । रामेष । एवं 

कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । खवौदीनि खयेनापानि २९२७ सवादीनि शब्दरूपाषण 

स्यादेशे राध्यः इति रूपम् । रामयोरिति, रामश्शब्दात्. षष्ठीष्धिवचनविवक्षायाम् 
ओसि राम खः अच्र “ओल्ति च? इत्यनेन अदृन्दाङ्स्येकारे प्राप्ते ““अलोऽन्त्यश्यः 
इत्यनेनाकारस्य ज्ञाते रामे गोसः अत्र “एचोऽयवायावः? इस्यनेन अयादेशे संयुक्त 
भूते 'रामयास्, इति, तत्र संस्य रस्वे विसर्गे च रामयोः इति रूपम् ।* रानाणः- 

भिति । रमशन्दात् षष्टीबह्रवचन विवक्षाचाम् आमि रराम आस्? अत्र “'हस्वनच्चापो 

जु” इति युटि टिष्वादाचयावयवे उकारटकारयोरित्संज्ञायां रोपे च शराम नाम् 

इति जाते “नामिः, इति दीर्घं “भटुकुप्वाङनुस्भ्यवायेऽपि” इति णख्वे “रामाणाम्” 
इति । रमेष्विति । रामश्ब्दाव् सुपि रराम सुप् इति । तत्र पकारस्य “'हरन्त्यस्"” 

इतीरसंक्ञायाम्र् “तस्य रोपः” इति रोपे “बहुवचने श्चर्येच्" इरयेकारे ^रामेसु? इति 
जाते तत्र “अआदेशचप्रध्यययोः” इति सस्य षत्वे विहिते ररामे” इति किंद्धम् । अथ 

सर्वादिक्षब्देषु सवंनामशायं विधाश्यन् सवंनामसंज्ञामाह-सवांदीनीति । खवः 

आदिः प्रथमावयवो येषां तानि सर्वादीनि ! नपुसकवश्लात् शब्द रूपाणीति विशेष्य! 

हस्व~-हस्वान्त, नन्त श्रौर् श्नावन्त श्ज्गपे पर जो आम् उसको नुटक। ्रागम दो । 
नामि--घ्रजत श्र्गको दीघ हो, नाम् पे । 
अपदा--ग्र्टम श्रव्यायङ्े तृतीय पादकी समाघि पयंन्त “्रपदान्तःका त्रधिकार ह। 

इणकोः- यद भो उसी मकार शरधिकार सूकर है । 
आदेश्च--दण श्रौर कवगंते पर जो श्रपदान्त आदेश्च स्वरूप सकार शरोर प्रत्यावयव 

सकार उसके स्थानम मूधन्य ( षकार ) भदेश हो । 
सर्वा- सर्वादि गणपटित ्लम्द सवनाम सन्ञक होँ। 

नोटः--पर्वादयश्च पद्धति रत् ( ३५ )- सवं, विश्व, उभ, उमय, उतर, ( प्रत्ययान्त } 
डतम ( प्रत्ययान्त ) श्रन्य) श्रन्यतर, इद्र, तत्) त्व, नेम (श्राधा), सम (सभी), सिम 

( सभी ), पं, पर, श्रवर् ( पश्चिम), दक्षिण, उत्तर, रपर (पश्चिम, श्रागे } प्रधर 
( नीचे ), स्व, ( श्रात्मा, श्रात्मीय ), श्रन्तर ( बाह्य, परिवानीय )) त्यद्, तद् ) यत् › एतद्; 

इदम् , श्रदस्. , एक, द्वि, भवतु, किम् । 
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सर्वनामसंज्ञानि स्युः । सवं । विश्व । उम । उभय । उतर । उतम । न्य । अन्य- 
तर । इतर । त्वत्. । त्व । नेम ! सम । सिम! पूरपया ऽवरदत्निणेन्तस 5ऽप- 
गा -ऽधसाणि उयवस्थायामसंज्ञायाम् । स्वमन्ञातिवनाख्यायाप् । अन्तरं 
बह्ि्यागोपसंञ्यानयोः । त्यद् ! तद् । यद् । एतद् । इदम् ! शरदस् । एक । दि । 
युष्मद् । अस्मद् । भवतु । किम् ॥ ३५ ॥ एते पत्रिशच्छब्द्ा- सर्वादयः । 
जशः दी 19 १।१अ अदन्तात्स्वनाम्नो जस शी स्यात् । अनेकाल्त्वात्सर्वादिश.॥ 
सवै | सर्थनाभ्नः स्मे 19 १।१४ अत- सर्वनाम्नो डेः स्मै । सर्वस्मै ! ऊलसिङयो 
रपात्सिमिनो 191१1१५] अत. सर्वनाम्न" एतयोरेतौ सतः । सर्वरूमात् । सर्वस्माद् 
मध्याहाघ्रम् । तेन सवादीनि शब्दस्वरूपाणि सवंनामयन्ञानि स्युरिष्यर्थः। स्वे 
शति । अश्र प्रथमाया एकवचनद्विवचनस् रामन्ञब्दवत् सवः सर्वो, इति स्तेयम् । 

सर्वशञ्कात् प्रथमाबहुवचनविवक्वायां जसि समागते “सर्वादीनि सवंनामानिः 
इति सर्व॑शब्दश्य खवंनामसक्तायां “जसः श्चि", इति जसः स्थाने “अनेकालश्चिस्स- 
व॑स्य इत्यनेकार्स्वास्सवादेशे सवं शि" इति जाते “खशञक्रतद्वित” इतीम्सक्लायां 
कोपे च ““द्गुणःः इति गुणे सर्वेः इति सूपस् । सवस्मं इति । सर्व॑श्चब्दात् 
तुर्य कवचनविवच्ायां ङ समागते “सर्वादीनि सर्वनामानि इति सवंनामल- 
ज्ञायां "ङ्यः इति यादेज्ञे प्राप्ते तम्बाधित्वा “प्सवंनाम्नः स्मे, इष्यनेन “देः 
इस्यस्य स्थाने स्मे आदेशे स्वंस्मेः इति रूपम् । रामश्षब्दवत् चतुथीद्धिवचनं 
बहुवचनश्च "स्वाभ्यां सवेभ्यः, इति बोध्यम् । सवंस्मादेति । सवंशब्दात्पञ्चम्येक 
वचनचविवक्तायां सौ विहिते खवं-डलिः अत्र “ङसिङयोः स्सार्स्मिनौ इति ङम्े 
स्थाने स्मात्, भादेशे करते “सवस्मातः इति रूपम् । ह्विवचनवह्ुवचनन्तु रामश्ञब्द्- 

वत्-सर्वाभ्याम् , सर्वेभ्यः इति बोध्यम् । षष्ठयाः एकवचनं द्विवचनमपि रामश्च. 

वूवपरा--पूव, पर, अवर, दक्लिख, उत्तर, श्रपर, अ्रधर--इन सार्तोकी व्यवस्था ( निय 
मते च्रवधि आरक्ता ) मँ भ्रौर श्रसन्चाभ सूवेनाम सज्ञा हो । 

स्वम-ज्ञाति ८ बान्धव ) शरोर धनवाचीते भिन्न जो--घ्रात्मा-्रात्ीय वाची श्रथ 
इनमे “स्व शन्दकी सर्वनाम संज्ञा हो। अन्तरं--बहिर्योग (बाह्य) श्रौर उपसख्यान 
( परिधानीय ) श्रथ “अन्तरः शब्दको क्षवंनामसज्ञा हो । जश्चः--त्रदन्त स्वनामानि पर 
जशुके स्थानम सी भदेश हयो । 

नोटः~-्शीन्मे शकार, श्कारये दो श्रल् ह श्रतः चननेकालणसूत्रसे ( १० ३३ देखो ) 
शी श्रदेश्च जशके सम्पूणं स्थानम होता है । 

सवंना- दन्त सवेनामासे पर “ङ के स्थानम स भ्रादेश् हे । डसिखधोः--ध्रदन्त 
सवनामासे पर उक्ति श्रौर “डिण्के स्थानम यथाप्राप्त क्रमसे स्मात् स्मिन् श्चदेशच हो । 
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आमि सवेनाम्नः सर् ।9|१।५२। अवर्णान्तात्परस्य, सर्वनाम्नो विदहितस्याऽऽम 
खडागभः स्यात् । एत्वषत्वे । सर्वेषाम् । सवंस्मिन् । शेष रामवत् । एवं 
विश्वदयोऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्य धिवचनान्त्ः । उभौ २ । उभा- 
भ्याप् ३ । उभयो २ । तस्येह पायेऽकज्थं. । डतर्डतमौ--प्रत्ययौ । 
भत्ययग्रहणे तदन्तप्रहणमिति तदन्ता धाद्या. । नेम-इत्ययै । सपः-सर्व- 

द्वत्-'सवस्य, सर्वयोः इति । सवेषामिति । सर्वशब्दात् षष्ठीबहुवचनविवक्ायास् 
आम -खवं जाम् इति स्थिते “जामि प्षवेनाम्नः सुट इतति सुटि उये लोपे 
दिघ्वादा्यावयवे सवं सृ जासन, इति जाते"वहुवचने क्षल्येत्, इत्यनेन वकारोत्तर- 
वतिनोऽकारस्यसे “आदेश्चपरत्यययोः” इति षले च 'स्वैषाम्ः इति रूपम् 
सवस्मिज्गिति । स्वंशज्दात् सपम्येकवचनविवसायां ड सति तस्य॒ स्थाने “ङसि. 
ङयोः स्मारिस्मनौः इत्ति स्मिद्वादेशे छते सर्व॑सिमिन् इति रूपम् । तस्येह पाठोऽक- 
जय इति । उभशब्दो हिस्दविश्लिषटस्य वाचकः, अत शव निष्यं द्विदचनान्तः। नयु 
एव सति (जसः शी “सर्वनाम्नः स्मे ““ङक्िङ्योः स्मास्स्मिनौः “आसि सर्व. 
नानः सुट्” इत्युक्तानां सचेनामप्रयुक्तका्यांणां द्विवचने अमावादुमशब्दस्य सर्वा 
दिगणे पाठो च्यधं इति चेद् , न । “अग्ययक्चवेनाम्नामकच् प्रादेः” इति अक्जथं 
सवादिगणे तस्य पाठस्यावश्यकर्वात् । यचयन्न पाठो न क्रियेत; तहिं सव॑नामसक्ञा न 
स्यात् , सर्वनामसलंक्ञाऽमावे तु नाकच्। तेन 'उभकौः इति न सिद्धयेदिति भावः। 
हतरडतमाविति । अन्न “व्रस्ययग्रहणे तदन्ता म्राद्याः इति परिमाषया उतरान्तडत- 

मान्तौ आद्यो । केवलयोः तयोः संज्ञायाः प्रयोजनामाकात् । प्रत्ययाविति । “कि यत्तदो- 
निघांरणे हुयोरेकूस्य डतरच्"? “वा बहूनां जांतपरिप्रर्ने डतमच्” “एकाच्च भ्राचाम् 
इति विहितौ । तदन्ता याद्या इति। उततरप्रहणेन कतरादिशब्दानाम् , डतमग्रहणेन 
कतमादिशचब्दानाद्च मरहणमिति भावः। नेम इत्यध इति । प्र नेमस्मिन ददशे सोमो 

आसि--तवणंन्त अ्ङ्गसे पर सवेनामासे विहित जो “आम् उसको खंडागम द्ये । 
उभशषब्दो--“उमः शब्द दोक्ा वाचक है इसलिये नित्य द्विवचनान्त है ( एक्वचन- 

बहुवचने इस्तका प्रयोग नहीं होता । तस्येहु--'उमः शछब्दका सर्वादिगणर्म पाठ स्फ 
श्रकेच् प्रत्यय सिद्धिके लिथे है सव न।स दोनेसे “उभौ में ध्मव्ययसवंनाम्ना०गसे ( प्राएर्वीय 
प्रकरण देखो ›) श्रकच् होगा । 

इतर---सवांदि गणमे उतर-डतम प्रत्यय है--^प्रस्ययश्ये तदन्वयम्? ( प्रत्ययके 
अहणर्मे दन्तका अहण हो ) श्स परिभाषासे तदन्तविधि होकर उततरान्त श्र डतमान्त लिये 
नाते दँ । नेम-- प्वादि गणम अंपर्यायवाची नेम' शब्द ३! खमः--र्वादि गण सव॑. 
पयायवाची सम शन्द दे--तुल्यपर्यायवाची नदय है । श्रत पवः प्यथासख्य' घ्म वुल्यपर्या- 
यवाची समानाम् पदभ घट् होकर (समेषाम् नदी इभा । 
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पर्यायः । त॒ल्यपर्यायस्तु नेह-"यथासङ्कथमनुदेशः "समानामितिश्वापकात् ॥ 
पूव परावरदक्ञिणोत्तरापरावससि व्यवस्थायातसंज्ञायाम् । १।१।२३७। 
एषा व्यवस्थायामसकज्ञायां सवनामस्ज्ञा गणपासत्सवत्र या प्राप्ता सा जयि वा स्यात् । 
पूर्वे । पूर्वा, । स्वाभिधेयाऽेक्षाऽवधिनियमो उयवस्था ¦ व्यवस्थायां किप् १ दक्षिणा 
गाथका । कुशला इत्यथ । असन्ञाया किम् 2 उत्तरा. कुरव" ॥ स्वमक्षातिधना- 

अन्तः? इव्य॒नच्ि तथा दुलंनादिति भावः । सम. सवपर्यांय इति । सवेंराब्दसमानार्थकः 
संमश्चञ्द् सर्वादिगणे परितं इत्यथः | तुर्ग्रपयांयस्त्विति । तुल्यश्चञदसमानाथंक इत्यथः 

जञापकादिति । अन्यथा तत्र समेषामिति निर्दिशेदिति भावः। पूवे पूवां शि  पूवंशब्डा- 
सथमाबहवचने जसि समागते “सर्वादीनि सवंनामानि इति सर्वनामसरज्ञा नित्या 
मर्ता; तां प्राभ्य ““पूवपरावर"” इति सुत्रेण जसि विकल्पेन तां विधाय “जश्च शीः 
इति जसः स्थाने श्यादेशे शश्येस्सक्ञायां रोपे च भूवं ई' इति जाते “भाद्गुण" इस्य- 
नेन पूर्वपरयोः स्थाने गुणे कते "पूवः इति रूपम् । सवंनामखन्ञाऽमावे तु पूवंसवणदी 

घादेशो सूतवे विसं च पूर्वाः, इति रूपम् । श्रसन्ञायां किमिति ¦ (संज्ञोपसजनीभूतास्तु 
न सर्वादयः, इति वच्यमाणतय। सन्ञायां स `नामस्वस्याप्रषषक्तेरिति पश्वः । उत्तरा 
कुरव इति । कुरुशब्दो देशविशेषे निर्यं बहुवचनान्तः। सुमेरूमवधीङ्कत्य तच्नोत्तरश्चडडो 
वतते इस्यस्तीह व्यवस्था, किन्तु संज्ञाशब्दत्वान्नास्य स्वंनामता । पूर्वादिश्चब्दानां तु 
दिद्ध अनादिस्संकेत इति न ते संज्ञाशब्दाः । ऊुरषु तृत्तरशब्दस्थाधुनिकस्सङ्केत इति 
भवव्यय सं्ताश्चब्द् इति । स्वाभिषेयेत्ि । जपेचयत इर्यपेच्चः । स्वस्य-पूर्वादिश्ञब्दश्या- 
भधेयम्-वाच्यम्, तेन अपेचयस्य-अपेचयभ्राणस्य अवधेर्नियमः, उयवस्थाशब्देन स 

पूवंपरा-पूवांदि सारतो पूवनिदि्ट इसी प्रकारके गणदत्रमे सवत्र (समो विभक्तियापर) 
प्राप्त जो सवनामसंन्ञा वह व्यवस्था श्रौर रसज्ञा श्रथ जसे परे विकल्पे हो । 

नोटः--पपू पा ० पत्रक निष्कृष्ट श्रयं यह दे कि- “नियमेन अवधिसापिक्ता् 
संज्षामिन्नाथे च वत॑मानानां पूर्वादीनां ( सक्तानां ) जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्पो 
नतवन्यन्न,, भर्थात् जह पर वह इससे पूवं है, पर हे, श्रवरहै, दक्षिण है, उत्तर है, श्रपर 
हैया श्रधर , इस श्रवधिके नियम ( व्यवस्था) ढी श्राति हो वदाँ पर श्रौर सज्ञे भिन्न 
अर्थम प्रयुक्त इन पूर्वादि शब्दोकी जसुके परे सवेनामसंज्ञा होती है । इ्तीलिये--"्दक्षिणा 
गाथका ( गा्थक्रा.न्गानेवाले, दक्तिणः = कुशलाः--च्तुर हं ) यहां पर दक्षिण शब्दका 

कुशल अथं हे रतः श्रवधिकी आकाक्ता नहीं होने सवनामसन्ञा नहीं हुई । श्रसज्ञायम्? 
का प्रत्युदाहरण--““उन्तराः कुरवः” है । यहां उत्तर शष्द “उत्तर कुरदैशः की संजादहै। 
इसलिये सवेनामसज्ञा नदीं हु । 

स्वमज्ञा--ज्ञाति-धन वाचीसे भिन्न जो ्त्मा-भात्मीय वाची स्वः शब्द उनकी गणः 
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ख्यायाय् ।१।१।२३॥ ज्ञातिधनान्यवाचिन. स्वशब्दस्य प्राप्ता सज्ञा जसि वा। 
स्वे । स्वाः \ आमीया , यात्मान इति चा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वा' । ज्ञातयोऽथा 
वा ॥ अन्तरं बहि्योगोपसंडयानयोः । १।९।३६। बाह्ये, परिधानीपे चार्थऽन्तर- 
शब्दस्य प्राप्तासकज्ञा जसिवा ¦ अन्तरे अन्तरावां गः । बाह्या इव्यथः 

न्तरे अन्तरा वा शाटका. । परिधानीया इत्यर्थं. ॥ पूवादिभ्यो नवभ्यो वा 
1७1१।१६। एभ्यो उसियो- स्मारिस्मनौ वा स्त. । पूव॑स्मात्--पूर्वात् 1 पू्वंस्मिन्- 
पूव । एवं परादीनामपि ! शेषं सकेवत् । एकशब्दः संख्याया नित्यंकचचनान्तः 

विवक्षित इत्यथः । ततश्च नियमेनावधिपेक्ञाथ वततंमानानां पएर्वादिश्चब्दानां जसि 
सवनामसं्षाविकरप इति एरूति । व्यवन्थायां किमिगि । पूर्वादिशब्दानां नियमेनाव 
धिखापे्त एवायं विद्यमानस्वादिति प्रश्चः । दक्षिणा गाथका इति! अत्र दच्धिणक्ञब्दो 
नावभ्यपेच्च इति भावः । स्वे स्वा इति } स्वरब्दाजसि “स्वमन्ञातिधनाख्बायासम्” 
इत्यनेन स्वज्लञ्दस्य विकल्पेन स्व॑नामखंश्तायां “जपतः शी इति श्यादेरोऽचुबन्धरोपे 
गुणे च श्वे" इति । पन्ते पूवंसवर्णदीर्बादेशे “स्वाः, इति । आत्मीया ्रात्मान इति वेति । 
आमा, आमीय जातिः, धनञ्चेति स्वक्ञडदस्य चत्वारोऽर्थाः । स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं 
त्रिष्वारमीये श्वंसखियां धनेः इत्यमरः “स्वः स्यात् पुंस्यात्मनि ज्ञातौ, तरिष्वादमीये 
धनेऽख्ि्याः इति मेदिनीकोश्ः । तत्र जात्िघनयोः प्यंदाराव् आत्मनि, आर्मीये 
चं सवंनामतवं जसि विकङ्प्यत इति भावः। ज्षतिघनपयुंदा्तस्य प्रयोजनमाह-- 
जञातिथनवा विन स्त्विति । ज्ातिवाचिन. धनवाचिनश्च सवनामटपयुदासात् जसि 'स्वा 
इत्येव रूपमित्यथः । अन्तरमिपि । अत्रापि स्वंनामानीति विभाषा जसीति चानुवतते । 
बहिः-अनावृतप्रदेक्षः, तेन योगः-सम्बन्धो यस्य स बहियोगः, बहिर्वियमानोऽर्थः इति 
यावत् । उपसंवीयते-परिधीयते इति उपसंव्यानम् अन्तरीयं वखस् । तदाह-~ 
बाह्य इत्णादिना । ग्न्तरे अ्रन्तया वेति ¦ अन्तरश्चब्दाजसि "अन्तरं बर्हियोगोपसन्या- 
नयोः इद्यनेन सवंनामसंक्ायां “जसः खी" इति जसः स्थाने श्यादेशे “"लशचक्षत- 
द्विते” इतीव्सह्वायां रोपे च अन्तर ईः इहि स्थिते “आद्गुणः, इति गुणे "अन्तरे 
इति । सवनाभव्वाभावे “अन्तराः इति । पुवस्मादिति । पूवंश्चब्दात्पञ्चम्येकव चनविव- 
षायां उसौ समागते “पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति वेकर्पिके छतेः स्थाने स्मादि- 
स्थादेशे “पूवंस्मात्, इति, पतते पूर्वात्" इति । पूवं स्मिन् , पूं इति । पूडश्चञ्दात् सक्षम्ये- 
कवचनविवदायां ड समागते तस्य स्थाने “पूर्वादिभ्यो नवभ्यो चा? इति स्मिन्ना 
देशे कते “पूवेस्मिन् इति, पक्े-'पूर्व" इति । स्ञोपसजेनीपि । आघुनिकसंकेतः संज्ञा ! 

सूत्रसे प्रप्त जो सवेनामस्ज्ञा वह जसुके परे विकरपपते चो । अन्तरं~-बाद्य श्रौर पर्थानीय् 
रथम गणसूत्रे प्राप्त नो सवंनापर्न्ञा वह जस परे विकल्पे हो । पूवांदिभ्यो--पूर्गादि 

५ म 
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संज्ञोपसनंनीभूतास्त॒ न सदयः । सर्वौ नाम कधित्तस्मे सर्वाय देहि । अतिकान्तः 
सवेमतिसवेस्तरमे-तिस्ीय । तदन्तस्यापीयं सञ्ज्ञा, न्दे चे"ति ज्ञापकात् । अन्तरं 
वहिर्योगे'ति गणसृत्रे--ऋपुरीति बरव्यस् । अन्तराया पुरि । चतीयासमासे 
1६।१।३०) अत्र सथेनामता न । मासपूर्वाय । तृतीयासमासाथेवाक्येऽि ल--मासेन 
पूर्वाय ॥ दन्डं च ।१।१।३१। दन्द उक्ता संज्ञा न । वणाश्रमेतराणाम् ॥ विभाषा 

अन्यविशेषणव्वेन स्वाथोपस्थापकड्युपस्षजनेम् । न सवांदय हात । क्रवादिगणे तेषां 
नान्तमाव इति भावः । टिद्युभादिवद्ेकाररसन्ताऽकरणवलात् ; सवपा नामानीत्य- 
न्वथसंस्ाकरणवबकरस्च प्राधान्येनोपस्थितष्षीयसर्वाथंवाचकत्वस्य सदेनामन्लब्दप्रहतति 
निमित्तसवमिति अवगततया तथाविधानामेव सवांदिगणे पाठकरणात् । सवंनामेति 
महासन्ताकरणवरात् तदुञ्ुगुणानाभेव गणे संन्निवेशेन सशोपस्जनानं न सक्ता । 
अतः सक्ञाकार्यन्मतगेणकाय च तेषं न भवतीत्यथः । सग नामेति । सवं इति कस्य. 
चिन्नामधेय चेत् । तादशावस्थायामनत्रस्थसवंशचब्दस्य सर्वाथभिन्नत्वेन सज्तास्वाच्च 
(तस्मे, चतुथ्ये कवचने सवनाश्नः स्मे इति स्मे घादेशो न श्यात् , सन्ञाकायत्वात् । 
तथा सति “डय; यकारे सुपि चेति दीघं सर्वाय इति । त्त् 'अतिसवं तस्मे 
इत्यर्थेऽपि न सक्ता । खवंशब्दश्य समासे उपसजनीभूतस्वात् । न्तरमिति सूत्रे इति । 
वार्तिकमेतत् । “अन्तरं बहिर्योपसंभ्यानयोरिति सूजरेऽपुरिः इति वक्तभ्यमिव्यथः । तेन 
युरिशब्देन सम्बन्धे खति अन्तरशञब्दस्य सवेनामत्व नेति फडितोऽथः । तेन (“अन्त- 

रायां पुरः अन्न प्रयोगे स्याडागमो नेति मावः। तृतीयासमास इति सवादीनीस्यतो सवं- 
नामग्रहणम्, न बहुबीष्टाविस्यतो नेत्यनुवत्त॑ते । ¦ तेन सवादिगणपटितानां वृतीयान्त- 
पदेः साकं समासे सति तेषां सवनामत्वावरुबिक्छाय न॒ भवति । तेन माकन पू 
स्तस्मे "मासपूर्बायः अन्न डेः स्थाने यकारादेश्ेनेव भाव्यं न तु स्मायादेशेनेति भावः 
तृतीय, समासाथेवाक्ेति । “विभाषा दिकसमासे बहूजीही” इस्यतः एव तृतीयासमासे- 
ऽत्र सूतरेऽलुषृतेः संभवास्पुनश्च समासग्रहणं ज्तापयति । तृतीयासमासा्थवाक्येऽपि 
स्वादिगणपर्तिानां च्चब्दानां स्वंनामता नेति । तेन मासेन पूर्वाय इति तृतीया- 
समासार्थवाभ्येऽपि पृवशञ्छस्य सवनामताऽभावात् स्मायादेश्ञो नेति भावः। 
इन्द्रे चेति । द्रद्समरासेऽपि सर्बादिगणपरितानां सवंनामता नेति भावः । 
दणाश्रमेतराणामिति । अन्र वर्णश्च आश्चमाश्च इतरे चेति इतरेवरद्न्ह्रः । अचर 

नव शब्दो पर 'डसिः श्रौर डि" के स्थानम यथाक्रमत्ते स्मात्-स्मिन् अदेश दो । वृतीथा-- 
तृतीया समासे तथा तृलीया समासाथं वाक्यम भी रवांदिकी सवेनामसनज्ञा नदीं हो 

हर्ष च~--इन्दर्भं सवनाससन्ञा नदी हो । 
विभाषा~-जसूस्थानिक शीभाव कतव्य हो तो इन्द्रम सवेनामसंज्ञा विकल्पे हो । 



प्रकरणम् खुवा-इन्दुप्रती-टीकाद्योपेता । ६७ 

जक्षि ।१।१।३२। जसाधारं शीमावाद्यं यत्कार्यं तत्रे कर्त्ये दरन््े उक्ता सज्ज्ञावा 
स्यान् । वणाश्रमेतरे--वर्णाश्रमेतरा. ॥ ग्रथमचरमतयाऽद्पाधकतिषयनेसघ्य | 
१।९।२३। एते जस्युक्तसन्ञा वा स: । अथमे-- प्रथमा. \ तय्ः--प्रत्यय । हितम 

द्वितया । शेष रामवत् । नेमे- नेमा. ! शेष सववत्। ( तीयस्य छिन वा 
द्{खया |) तोयत्रत्ययान्तस्य डिद्ववनेषु सवंनामसञ्ज्ञा वा स्यात् । द्वितीयप्मे- 
दितीयवेत्यादि । एवे तृतीयः । निजेरः । जयया जरसन्यतरस्याम् 

समासे इतरशब्दस्य सवेनामस्वामनात् 'आमिः स्व॑नाभ्नः सुडिति सुडागमो नेति 
मावः । तेन नुटः सिद्धिः फलिता । भिमापाजमि इति । ददधेऽप्राष्ठा सर्वनामता 
जसि वा स्यादिति तदर्थः! तेन वर्णाश्रमेतरे" इत्यन्न श्यादेशेन ङषसिद्धिः । तदभावे 
छ जसि वणंश्नमेवरा इस्येव रूपमिति निष्कर्षः । रष रामवदिपि । तथाहि-नेम- 
शठ्दस्य जसि सवनामसक्ता रणे परठिदस्वान्निस्या प्राप्ठा, तद्विकल्पोऽत्र विधीयते । 
नेमशब्द्भ्यतिरिक्तानां प्रवमादिश्ञ्दानान्तु रणे पाठामावादुप्राप्तंव स्वेनामदश् 
जि विकल्पेन विधीयते । अतो नेमशब्दम्यतिरिच्छानां प्रथमादिशब्दानां जसोऽन्यत्र 
न सवंनामकायंमित्याह-शेषं रासवदिति । नमे, नेमा सि । नेमश्चब्दात् जसि “सर्वा. 
दीनि? इति प्रां खवंनामसक्ञा विकल्पेन प्राभ्य “प्रथमचरमक्य” इति दविकस्पेन 
जातायां त्यां “जघ्षश्शी? इति श्यादेशोऽनुबन्धरोपे गुणे च ननेमेः इति । प्ते 
नेमाः इति । रोष सववटिति। नेमश्चब्दस्य सवादिगणे परितस्यादिति भावः 
निजर इति । जरायाः निष्छान्ते निजंरः । “निरादयः कान्तायर्थःः इति समासः 

म्रथम--प्रथम, चरम, तयग्रत्ययान्त, श्रत्प, अधे, कतिपय धभरौर् नेम खन्द्रको स्वनाम" 
संज्ञा ह!; बसू पर विकस्पस । 

तीयक्य--गीय-प्रत्ययान्तको सवं नामसज्ञा हो, डिद् प्रत्ययके प्रे विकट्पमे, । 
जशराया--~'जनराः सब्र स्यान्मे "जर्ष" आटश्च दो, भ्रजादि विभक्ते परे विकल्पे । 
मोरटः, भ्याम् , भिस् , भ्यप् च्रौर छुप त्रिमक्तिपनो छोडकर निजंर शब्दको सवत्र 

जरसाष्वैल्च विकल्पे ह्येता ह । तथा च-- 

जरसादेश्च पक्मे- अभाव पच्च (रामवत्)- 
निजेरः निजेरसौ निजेरस. निजेरः निनेरौ निर्जराः 
निजेरसम् ॥ ५ निजरम् 5 निजेरान् 
निज॑रसा निज॑राभ्याम् निजंरैः निजैरेण निर्जराभ्याम् निर्जरैः 
निजैरे ॥ निर्जरेभ्यः निजेराय ५ निजैरेभ्यः 

निजेरसः 99 9) निजंरात्-द् 39 9? 

¢ निजेरसोः निजैरसाम् निजेरस्य निजेरयोः निजेराणम् 
निजरसि  » निजैरेषु निजे 2 निजेषु 
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॥७।२।११९। जराया जरस् वा स्यादजनादौ विभक्तौ । पदाङ्गाधिकारे तस्य च, 
तदन्दस्य च । निदिंश्यमानस्यादे दा भवन्ति । अनेकाल्तवा्घवदेशे भाते । 
एकदेशचिक्ृतस्याऽनन्यत्वाजरशब्दस्य जरस् । निजैरसौ ; निर । निर्जरसः-- 
इत्यादि । उपजीन्यविरोधा् जरस् । निजरेः--इत्यादि । पके हलादौ च रामवत् । 

“गोखियोः इति हस्वतवमू । निर्गता जरा यस्मादित्ति बहुनी हिर्वा । नि्ज॑रशब्दस्य 
“इन्तद्धितसमासाश्च'” इति समासतवासातिपदिकसक्तायां प्रथमैकवचने सौ अनुब. 
न्धरूोपे सस्य रुत्वे रेफस्य विसगंसे च ख्पम् । नि्दिरयमानस्येति , प्रस्यक्तनिर्दिश्य- 
मानस्येवेष्यर्थः । अनया परिभाषया जराश्चब्दस्यैव जरस् । जराशञ्द् एव द्यत्र स्थानी 
भत्यक्तनिर्दिष्टः । जराज्ञब्दान्तस्य तु निदं शस्तदन्तदिधिरभ्यस्वात् आनुमानिक इति 
भावः. ननु निजरशब्दस्य जराश्चदान्ततवाभावात् कथमिह जरसादेश्च इत्यत 
आह--रक्देरति । "छिन्नेऽपि पुच्छे श्वा श्वेव, न चाश्वो, न ख गदभः, इति छौ- 
क्रिकन्यायादिष्यर्थः । निज॑रसाविति । नि्जरशब्दात् प्रथमाद्विवचने ओ समागते 
“जराया जरसन्यतरस्या्” इति जरसादेशे रुन्धे, सूत्रे जराश्चब्दस्य जरसादेशः 
प्रोक्तो न तु निजरश्चब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति शङ्कायां “पदाङ्ाधिकारे 
तस्य च तदन्तस्य चः इति; अश्राङ्गाधिकारात् तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते “निर्दि 
श्यमानस्यादेश्चा भवन्ति” इत्यनया परिभाषया जरान्चढदस्येव जरसादेशः स्यात् 
इति कथमत्र जरशञ्दस्य (जरस? इति शङ्कायाम् ““एकदेश्चविङ्तमनन्यवत् इति 
जरसादेदो परेणाचा युक्तं 'निर्जरसौः इति । निजेर गिति । निजंरशब्दात् भिसि निर्जर. 
शब्दस्याकारान्तस्वात् “अतो भिस् रेस" इत्यकारान्तमङ्ग निमित्तीकृत्य भिस ेषा- 
देशे धृद्धौ सस्य र्स्वे विसर्गे च करते निजेरैरिति सिध्यति ! न चात्रैसः परस्वेन जरखा- 
देशः हक्य उपजीन्यविरोधात् , अकारान्तम ` निमित्तीकृष्य जायमान रेसादेश्चः स 
जरस्रादेशद्वारा तस्य नाशाय संनिपातपरिभाषया न प्रभवतीति भावः। पक्षे हलदों 
च रामवदिति । अजादिविमक्छो परे विकस्पेन जरसदेशे सति रूपाण्युक्तानि । जर. 
सादेशामावे रामक्छब्दवत् रूपाणि । इटादौ तु जरसादेन्ञाभाव इति हखादौ दिभकौ 

पदाधि-पदापिकार भीर भगाधिकारसे जिसको जो आदेश्च विधान दिय। गया है, वदं 
श्रदिश्च उस्तको तथा तदन्त ( बह है श्रन्तर्ज जिस्केउम)कोभीदो। 

नोटः--जरसादेश अंगाधिकारमे विहित दै अतः यद जरसादेश्च "जराः छन्दको श्रौर 
तदन्त ( निजैर' छब्द } को भी होता है । 

निदिश्य--निटिंदयमान ( सुघ्रोच्ाय॑माण ) को अदेश्च दो ( षष्ठीप्रङ्तिजन्यप्राथ- 
भिक्तोपस्थितिविषयताश्रयसवं निर्दिश्यमानत्वम् ) । एकदेश्ष--"“एकदेशविकरतमनन्यवत्? 
( परिभाषा )-- अवयवके पएकदेदरा विति होने प्रर भी अवयवी श्रन्य नहीं कहाता । अरत 
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पद्नोमासटलिशसस्युषन्दोषनयक्ञ्खुकस्चुदन्नाखञ्छुखप्रभतिषु 1६1१1६३ 
पाद् दन्त नासिका मास हृदय निशा च्रज् यूष दोष यक्रत् शकृत् उदक आस्य 
एषा पदादय श्रदेशा स्यु शसादौ वा! यन्तु श्ासनशब्दस्यासन्नादेश' ईति 
काशिकायासुक्त, तत्पामादिकमेष । पाद्" । पादौ । पादा- । पादम् । पादौ । पद्ः- 
पादान् । पदा-पादेन । इत्यादि । विश्वग- । दीचाज्लसि च ।६।२।१०५ 

प्रे रामशञब्दवत् रूपाणीति भाव. । पद्न्नो इति । पद--दत् -नस्-मास-हव्- 
निशु-असन्-युषन्-दोषन्-यकन्-लकन् -उदन्-आसन्-इत्येतेषां समाहारद््ः । 
शस् दितीयाबहूुवचन प्रततिः आदि्येषप्मिति तद्गुणस्षविक्ञानो बह्ीहिः । “अनु- 
दान्तस्य चद्ुपधस्यान्यतरस्याम्› इत्यतोऽन्यतरस्यामित्ययुवतंते । शछसादिषु परेषु 
पदादय आदे्ा वा स्युरित्यर्थः । पदाचादेशेश्च स्वानुरूपा स्थानिनः आश्तिप्यन्ते । 
यथासख्यपरिभाषया पादादीनां पदादय आदेद्चाः प्रस्येतग्याः । यस्वा्तनशब्दस्येनि । 
प्रामादिक प्रमादादागत जात वा प्रामादिक! हव्या जह्धान आसनि, इति मन्त्र 
जासन्य प्राणमूुः इत्यादौ च आस्या्थंकत्वस्येव दशनात् आसनशब्दस्य स्थाने 
आसनादेजञ इति का्चिकोक्त ्रममूखकमेव आसनादेशस्य जआश्यशञड एव दश्यमान- 
स्वात् । पाद. पादाविति । पादुः इति प्रथमेकवचनमारभ्य पादादिति द्वितीयादहिवच- 
नान्तं यावत् । रामश्चब्दवदेव रूपाणि । पाद्शब्दस्याऽकारान्तस्वेन ज्ञः प्राविश. 
घास्च। पद इति पादशब्दाच्छुंसि पादस्थाते "पदन्नोः इत्यादिना पदादेकले “रल. 
क्वेतिः शकारस्येस्सक्ञायां रोपे पद् अघ इति जते परेण खयोगे सस्य र्खे विसर्गे 
पद् इति सिध्यति, तद्भावे पादानिति रामान् इतिवत् दहितीयं रूप भवति । पदेति । 
पादशब्दात्तुतीयेकवचने रप्रत्यये टकारस्येससन्ञायां रोपे परष्वाप्राक्षमपि इनादेक्ं 
बाधित्वा जपवादत्वात्पूवं "पन्नो" इति पदादेश्ञे परेण सयोगे पदा इति सिध्यति, 
असति च पदादेश्े पादेन इति रामेण इतिवत् सिध्यतीति तस्साघनक्रेखो व्यर्थः । 
विरवणा इनि । विश्व पाति रक्तीतव्यर्थ ““आतोऽनुपसभे कः इति प्राप्ते वाख. 
रूपन्यायेन “आतो मनिनूकनिञ्वनिपश्चः› इति चकारात् विच् तस्य सर्वापहारे 
कृदन्तस्वाट्रातिपदिकसंक्तायां प्रथसेकवचनधिवद्ायां सुश्रत्ययेऽुबन्धरोपे “ससजुषो 
हः” इति रव्वे उकारस्पेत्सज्ञायाम् “सखरवसानयोचिंसजंनीयः” इति विसे च 
कते “विश्वपाः इति दख्पम् । तरिरवपा. इति विश्वपाशचज्डाञ्जनि “चुटू 
इति जसो जकारस्येत्सक्ञायां “तस्य रोपः इति रोपे च वविकष्वपा असः 

मद्रतिमे 'निजर' शब्दवरक् "जरः रान्दको मी नरसादेय हुशरा | पदन्नो--7द, दन्तः 
नासिका, साप्त, हृदय, निद्या, रसज् , यूष, दोष्, यछ्, शक्त , उदक, भ्रास्य-ईनके 

स्थानम यथाक्रम्ते पद् , दत्, नस् , मास्, हद् , निच , श्रशचन्, यूषन् › दोषन् › यकन् ; 

शकन् , उदन् › आसन् भ्रदेश्च हो, शसादि विभक्ति परे, विक्स्पसे । दीघो--दीधसे पर 
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दीर्घाजसि, इचि च न पूं सवणंदीघं" । व्रद्धि । विश्वौ । विश्वपाः । हे विश्वपाः । 
हे विश्वपौ 1 हे विश्वपाः ) सडनघरंसकस्थ 1१२) ३२। स्वादिपक्चवचनानि सवेनाम- 
स्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ सुडिति परत्यादार. ।! स्वादिष्वसवंनामस्थाने 
॥१।४।१७। कप्त्ययावधिषु स्वादिष्वसवंनामस्थनेषु परत पूवं पद स्यात् ॥ यचि 
भम् 1 ९।1१८] यादिष्वजादिषे च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु पूवं भ॑ 
स्यात्. ॥ शा कडाशदेका संज्ञा ।१।४।९॥ इत ऊध्वं कडाराः 'कर्मधासे २।२।३८ 
इत्यत प्रागेकस्यकेय सज्ञा ज्ञेया । या पराडनचक।रा च । तेन शसादावचिं भसंश्चैव 
न पदत्वम् ॥ श्रते छातोः 1६।५।१४०# श्कारान्तो यो धाुस्तदन्तस्य भस्या- 
ङ्गस्य लोप स्यात् । श्लो .ऽन्व्यस्य । विश्वप । विश्वग } दिश्वपाभ्यामित्यादि ॥ 

इति दशायां “प्रथमयोः पू्वंसवणं ” इति पूंसदणंदीघदिशे पराप्ते “दीघा. 
उजसि च इति सुत्रेण पूच॑सवर्णदी धंनिषेधे जते “अरः सवर्णे दीर्घः इति पू. 
परयोः स्थाने दीधादेश्े सति सस्य रष्वे रस्य विक्षगें च छते "विश्वपाः, इति रूपम् । 
श्रलोऽन्तयस्थेति । अन्त्यस्याकारस्य रोप इति शेषः । विन्ध१. । विश्वपाज्ञब्दात् शसि 
“लक्ञक्तद्धितेः इति शसः शकारस्येत्सक्ञायां “तश्च रोपः इति रोपे च छते 
"विश्वपा-असः इति स्थितेऽत्र “सु डनपुस कस्य” इत्यनेन 'सु-आ-जलं , अम्-आौटः 
इष्येतेषां सव॑नामस्थानसचाविहितव्वात् श्चसो न सवेनामस्थानसश्ता, तेन “स्वादि 
ऽवसवनामस्थानेः? दद्यनेन सवंनामस्थानभिन्नस्वादिषु शसादिषु परेषु पूर्वस्य चिश्व 
पाक्चब्दश्य पदसखन्ञायां प्रा्ठायां "यचि भम्" इ्यतेन च सवंनामस्थानसिस्नयजादिषु 

स्वादिषु परेष्च भसक्ता्यां प्राप्तायां किमत्र विधेयम् † इति शङ्कायाम् “कडारादेका 
सत्ता, इष्यनेनं एकव संधा भवतीति नियमात् परत्वादनवकाश्चष्वार्च अन्न भसरव 
जाता, तस्यां जातायाम् “अतो धातोः इति सूत्रेण पा्ञाञ्दस्य रोपे प्राप्ते “अरोऽ- 
न्त्यस्य^हस्यनेन पकारोत्तरव्याकारस्य छोपेङ्ते पकारस्याकारेण सह सथोगे स इध्यस्य 

“जस्? श्रवा "इच् रहे ता पूवस्वण दीघं बृं हो । सुदन--प्वादि पचवचन ( षु-गै- 
जस्-श्रम्-्रीट ) की सवं नामस्थानसज्ञा हो, नपुमकलिमको छोडकर । 

नोटः-याद रहै करि नपुसकलिज्वं जस श्रौर रास स्थानिक क्षिः मात्रकी सवेनाम- 
स्थानसन्ञा होती हे ( “शि सवंनामस्यानम्" श्रजन्ननपुमङर लिग दैवो 

स्वादिष्व--'घुः प्रत्ययसे लेकर “कप्? प्रत्यय पयैन्त सर्व॑नामस्थानभिन्न प्रत्यय, 
परमं रदनेपते पूवंकी पदसज्ञा दो । यचि भमू--यादि “कपु? प्रत्यय (वयि प्रत्यय शरीर श्रजादिं 
जो स्वादि अस्वनामस्थान उनके परे पूवंकी भसन्ञा हो । आकडढारा-- यदसि ( प्रथम अरध्या- 
यके चतुथं पादसे लेकर श्रागे ) कडाराः कसंधारये 1१।२।३८। घत्रसे पूवं तर एककी एक् दी 
संज्ञाद्यो (जो ्रशध्यायीके क्रमपतेपर होया श्रनवकाश्च हो) । आतो-~-प्रकारान्त जो 
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एवं शद्धभ्मादयः । घातो. किम् 2 दाहान् । आतः ऽति योगविभागादधातोरप्या- 

कारलोप" कचित् । क्त्व" । श्नः । हरि । दरी ॥ जसि च ।अ३।१०६ हस्वान्त- 
स्याद्गश्य युणः स्याज्जसि परे । दस्य. ।! हृस्वस्य गुणः 19६1 १०६। इस्वस्य 
गुणः स्यात् सम्बुद्धौ । हे हरे । हरिर् । हरी । हरीन् ॥ शेषो च्यस्खि ।१।०।५। 
शेषः इति खष्टाथेम् । अनदोसन्नौ हस्वौ याविदुतौ तदन्तं सिव्जं धिसक्तं स्यात् ५ 
माड नाऽखियाप् । 9 ३।१२०] घे" परस्याऽऽ्डो ना स्यादश्चियाप् । आङिति 

रुत्वे अयुबन्धरोपे रेफष्य विसमे च "विश्वः इति रूपम् ! एव रां लन्मादय री ¦ शखं 
धमतीति साङ्कभ्मा । “ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोःः इति घातोः “क्किप् च इति क्रिप् । 
दिना सोम पिवत्तीति सोमपाः, मधु पिबतीति मघ्ुपाः इत्यादयो द्याः 
हाहानिगि । हाहा इति यन्घवंविरोषवाचकमब्युत्पन्नप्रातिपदिकमेतत् । “हाहा हूहुशव- 
वमादयया गन्धर्वाखिदिवोकूसः” इत्यमरः । सुटि विश्वपावत्। दाहारन्डाते शसि; 
जनुबन्धरोपे “प्रथमयो. पूवखवण.”> इति पृवंसवणंदीव।देशे कते “तस्माच्छृष्षो 
नः पुसखि इति सकारस्य नकारादेशे श्दाहाच? इति । चन इ योगपरिमादिगि - 

"आतो धातोः इति धातोरेवाकारखोपनियमनेन क्त्वः, क्षः, इत्यादीनां सूत्रोक्तानां 

प्रयोगाणां सिद्धिनं श्यात्तेषाभधातुसवेनाऽऽकारलोपाऽनापत्तेः। अतः “आतो धातोः? 
इत्यत्र आतः* इति योगविभागः क्रियते । तेन धातुभिन्नस्याप्याकारान्तश्य क चष्टोप 
सिघ्यतीति प्रोक्तरूपारणां सिद्धिर्निर्बाधेति भःवः। इरि" ¦ हरिशब्दात् प्रथमेकवचन 
विवक्षायां सुप्रस्यये उकारस्थेष्वक्ञायां रोपे च (हरि सः इति जाते सध्य रुत्वे रेफस्य 
विखषं च “हरिः इति रूपम्! ईरय हत । हरिशडञ्दाजसि समागतेऽनुबन्धरोपे हरि- 
अस् हति स्थिते पूवस्वणंदीध प्राप्ते त प्रबाध्य “जसि चः इति गुणे प्राप्ते “अलो- 
ऽन्त्यस्य इति परिभाषयाऽन्ध्यस्य जाते 'हरे-असः इति भूते “एचोऽयवायावः इति 
अयादेशे सशय स्वे विसम च करुते हरयः इति ख्पम् । हे इरे इनि हरिशश्द- 
स्छभ्बो घनप्रथमशवचनविव्याय स्ुखमागते जजुबन्धरोपे, तस्य “एकवचनं सम्बुद्धिः" 
इति सखभ्डुद्धिखस्षायां “हृस्वस्य गुण? इति गुणे (हरे-स्' इति जावे“एड्हस्वाससभ्बुद्धेः? 

इति सृखोपे हे हरेः इति रूपम् । उरन् इति । हरिशञ्दत् शसि शसः शकारस्येत्सस्ा्यां 
रोपे च शहरि-अस्ः इति स्थितेऽत्र “श्रथमयेः पू्सवणंः” दति पूवंसवणदी्देरो 
करते “तस्माच्छसो नः पुलि” इति .स् इर्यस्य नकारादेशो सति "हरीन्? इति रूपम् । 

धातुः तदन्न जा भसन अग उक्तका लोप हो । जसि च--हस्वान्त अगका गुख हो, जसे 

परे । हस्वस्य--हस्वान्त श्ह्गो युश दो सम्बुधि पु" के परे ¦ शेषो--नदीसंजञकते भिन्न जो 
हस्व इफार-उकार तदन्त जो सलि-भिन्न श्रग, वद विशक्ञक हो ( सूम रोखय्रहण स्पष्टार्थं 
दे ) । आड्लो---धिसन्ञकते पर (राड) (दा विभक्ति) को "ना" भदेश हो, खीरललिगको द्ोड- 
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संज्ञ प्राचाम् । हरिणा । हरिभ्याम् २ । हरिभिः । घेङिति ।७।२।११९। धिसं्ञस्य 
डिति पि गुणः स्यात् । इरये । हरिभ्य- २, गुरो इते-॥ ङसिङ्सो्च 
।६।१।११० एडो डसिड्ोरति परे पूवैरूपमेकदेशः स्यात् । हरै" २ । ह्यः २ । 
टरीणाम् ॥ अच्छ घेः ।७।३।११६॥ इदुदट्भ्यामुत्तरस्य डेसैत् घेरत् स्यात् । हयै । 
द्या. । हरिषु । एव॑ कव्यादयः ॥ अनङ् सो ।ऽ १।६२। सख्युरब्गस्याऽनडादः- 
शोऽसम्बुदौ सौ ॥ अलो ऽस्त्यात्पूवं उपधा ।१।९।६५। अन्त्यादल. पूर्वौ वर्ण 
पधासज्ञः स्यात् ॥ सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ हाट। नान्तस्योपधाया 

दीर्घोऽसम्बुद्धौ स्वेनामस्थनि । अयुक्त ्दकाल्ञ प्रस्ययः । १।२।४१। एकास्प्त्ययो 
य सोऽद्र्तसंज्ञ" स्यात् । इहरडभ्याठभ्यो दीघःट्सुतिस्यपक्तं इल ।६।९।६८ 
हरिणा ¦ हरिशब्दात् तृतीयेकद्रचनविवक्षायां रासमागते “शेषो घ्यसखि” इत्यनेन 
हरिश्च्दैस्य धिसक्तायास् “आङो नाऽखियाम्” इस्यनेन धिसन्ञकात् हरिशब्दात् 
परस्य आड यादत्यस्य नादेशे करते हरिना इति जाते “अटकुष्वाङनुभ्बयवायेऽपि? 
इत्यनेन णले (हरिणाः इति रूपस् । दरय । हरिश्चब्डात् ङेकृते “रशयक्तद्धिते” इति 
ङस्येस्संज्ञायां रोपे च “शेषो ष्यस्षखिः इति धिक्क्ायां “घेङिति” इति गुणे “चो 
ऽयवायाव.” इति अयादेशे (हरये, इति । इरे । हरिशञ्दास्पञ्चम्येकवचनविवन्ञा्यां 
ङसो समागते ङकारस्येकारस्य वचेप्सक्ञायां छोपे च (हरि-भस्, इति जाते “शोषो 
घ्यसखि इति धिसंक्ायां “घेडिति? इति गुणे छते “ङसिङसोश्च इति पूवंरूपे 
रुस्वे विसर च “हरः इति । दरीणाम् । (हरि-आमू, इति स्थिते “हस्वनध्यापो जुट” इति 
जुटि “नामिः इति दीघादेशे “भरङ्कप्वाढनुरष्यवायेऽपिः, इति णले "हरीणाम् इति। 
दरौ । हरिशब्दात् सप्तम्येकवचने ङिसतमागते डस्येत्सक्तायां लोपे च दरि" इति 
स्थिते “शेषो घ्यसखि" इति विसंक्ञायाम् “अच्च घेः इध्यनेन ॐ: स्थाने जकारे; 
विसज्तकस्य-- हरिः इत्यस्य स्थाने अकारे प्राप्ते “अलोऽन्त्यस्य” इत्यनेन रेफोत्तरव- 
तिन इकारस्य स्थानेऽकारे च विहिते 'हर-भौः इति जाते “द्धिरेनि” इति शुद्धौ 
हसः इति रूप् । अश्वेति । एका्टिति कर्मधारयः अत्रेकशड्दोऽसहायवाची । "एके 

कर । घेितू--विसक्चकको गुण दो, उत्-घुप् विभक्ति परे । उस्षि-एडमे पर उस्ि-उस् 
सम्बन्धी श्रकारको पूवेरूप एक भदेश्च हो । अच्च--हस्व इकार-उकारस पर डि" को शीत् 
देश हो ओर विसक्नकको श्रकायन्त श्रादेश हो । अनक्कसौ--एविरूपी अ्ज्गको अनङ् 
त्रादेश्च हो, सम्बुद्धिभिन्न सके परे । अकोन्त्यात्--्रन्त्य श्रल ~ पूवं वणंकी उपधासज्ञा हो । 
शर्वनाम--नान्तकी उपधाको दीं हो, सम्बुद्धिभिन्न सवेनामस्थानके परे । अप्त---एक 

“परल” मा्रबृत्ति नो प्रत्यय वह् श्रपएृक्तसन्क दो । हटडथा--इलन्तसे पर जो 'छु-ति-िः 
सम्बन्धी श्रएत्तं संज्ञक इल् शौर दीषरूपी डी-आप् तदन्तसे पर जो श्चुः सम्बन्धी श्रपृक्त 
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इलन्तात्पर, दीर्घं यौ ञयापौ तदन्ताच्च पर--खतिसीःवयेतदप्र्तं॑ह्ल्ुप्यते । 
परव्ययल्लोपे पत्ययलक्ण प्र् । १।९।६२। प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्रितं काय स्यात् ॥ 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ।८२।७। प्रातिपदिकं भ्रस्पद तदन्तस्य _ नस्य 
लोप. । सखा ॥ सख्युरसम्बुद्धौ ।७।१।६२] सख्युरहात्रं सबुद्धिवज्जं सवंनाम- 
स्थानं णिद्रर्घ्यात् ॥ अचो .ऽडिणति 1७1२।१९१५। अजन्ताङ्गस्य इृद्धिजिति णित्ति 
व ¦ सखायौ । सखायः । हे सखे । सखायम् । सखायौ । सखीन् । सख्या । सचि- 
भ्याम् । सखिभि" । सख्ये ॥ स्यत्यात्पस्स्य 1 १।१९२। चितिशब्दाभ्या, खीती- 

शब्दा^यां कृतयणादेशाभ्याः परस्य डसिडचोरत उ । स्यु" २॥ श्रोत् 1७91३११८ 
दतः परस्य डेसैत् । सख्यौ । शेषं हरिवत् पतिः समस एव । १४२} पति 

सुख्यान्यकेवराः' इत्यमरोक्तव्वात् । नखा । सखिशब्दात् सौ उकारस्येस्पक्ला्यां रूपे 
च ^सखिस्? इति स्थिते “अनडः सौः इति अनडाष्ेश्े प्राप्ते क श्यात् इति शङ्कायाम् 
“अनेकार्िष्वेस्यः इति परिभाषया सर्व॑स्य स्थाने प्राप्ते परस् ‹ छिस्चः ˆइध्यनेन 
तं प्रवाध्य अन्त्यस्य-खकारोततरवर्तिन इकारस्य स्थायेऽनङदेश्षे जाते कशकारस्येत्सं. 
रायां रोपे च सखन् स, इति जाते “अलोऽन्त्यात्पूवं उपधाः इति उपधासज्तात्वे 
“सवना मस्थाने चासम्बुद्धौ?इति नान्तस्य पदस्योपघाथा दीर्ध विहिते सखान् स इस्य- 
वस्थायाम् “जगच्छ एकाट् प्रस्ययः इति सस्याप््छसंस्चाया कृतायाम् ““हलङ्याञभ्यो 
दीर्घात् सुतिस्यष्ं हलः इति सस्य रोपे "सखान् इत्यवरिष्टे “नलोपः प्रातिपदि. 
कान्तस्य” इति नरपे 'सखाः इति रूपम् । सखीन् । सखि-इख, अत्र लसः शकार 
स्येत्सं्ञायां खोपे च कतेभ्रथसयोः पूर्वसवर्णः" इति पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वं सव्ण॑दी्धदिशे 
छते “तस्माच्छसो नः पुसिःः इति शसः सकारस्य नकारादेले सखीन्, इति । सख्या । 
"सख आः अन्न “जसखि, इति पदयुंदासाव विसंक्त! न; किन्तु “इको यणचि" इति 
यणि शख्याः इति । रुख्युं । संखिश्चब्दात् पञ्चम्येकवचनविवक्तायां ङौ समागते 
ङकारस्येससन्ञायां रोपे च सखि जस, इति स्थिते “दको यणचि? इति यणादेशञ 
सख य् अस् इति जाते त्र “ख्यष्यात्परस्थ” इत्यनेन असोऽकारस्य उसे प्षख्युसः 
इति, तन्न खस्य रत्वे विष च छते 'सख्युः, इत्ति रूपस् । मख्यौ । सखिशब्दात् 

सञ्चर इल उक्तका लोप हो । प्रव्यथ--प्रत्ययकःा लोप होने पर भ प्रत्ययाश्रित कायंदहो। ने 
रोपः -प्रातिपदिकसङ्ञक जो पद, तदन्त जो नकार उसका लोप हो । खख्यु--पयिरूप शङ्गे 
पर जो सबुद्धिभिन्न सवंनामस्थान, वह शिद्रत् हो ( भर्थाव् शित्" कै परेजो बृद्धधादि कायं 
होता दै, वह उसके परे मी हदो ) † अचो--प्रजन्त भर्गवो बृद्धि हो, 'जित्-णिः प्रत्ययक्ष पर । 
श्यत्यात्-- न यणदेराक जो हस्व “चिः शब्द, "ति" शब्द ओर दीपं "खी" शब्द (तीः शब्द 
उससे पर जो उस्ति-उस् सम्बन्धी श्रकार् उसके स्थाने उकार श्रादेश हो ! ओत्-हस्व 
इकार--उकारसे पर "डि" को भत् भ्रादेश्च दो । पतिखमास्र~--पति शब्द समासत दी विसन्चक 
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समास एव चिसंज्ञ. । पर्ये ! पत्यु" २ । पत्यौ । शेष हरिवत् । समासे तु-मूपतये ¦ 
क{तिराब्दो नित्यं बहुवचनान्त ॥ बहुगणवतुडति संख्या ।१।९।९३। एते 
सङ्खथासज्ज्ञा- स्यु । डति च ।९।१।२५। इत्यन्ता संख्या षटूसंज्ञा स्यात् ॥ 
षड्भ्यो लुक ।७।१।२२} जश्शसोः ॥ भ्रत्ययजोपे जसि चे'ति युरो पराप्ते \ प्रत्य- 
यस्य लंक्श्लकपः । १।१।६१। लुक्श्लुलुपृशब्दैः कतं प्रत्ययाऽदरशनं कमात्तत्तत्सं 
स्थात् । न लपताङ्गस्य ।१।१।६३। लक् श्लु जप् एतै-लमन्त । मतां 
शब्देन ल्लप्ते तन्निमित्तमद्कायं न स्यात् । कतिभिः । कतिभय. ¦ कतिभ्य.- । कती- 

सक्तम्येकवचनविवक्लायां किसमागते छकारस्येस्वह्ायां खपे च 'सखि-इः इति 
जाते तन्न उरिकःरस्य स्थाने “ओत् इति "ओः आदैन्ञे “ष्ठो यणचि? इति 
यणि सख्यौ इति ख्पम् । पत्या । पनिशब्डाव् यासमागते “चुटू इति टकारस्ये- 
त्तक्ताय “वस्य रोपः” इति रोपे “इको यणचि? इति यणि "पत्या इति रूपम् । 
पत्ये । पतिकाञ्दाच्चतुध्यकषचनविवष्तायां उचिभक्तौ समागतायां डकारस्येससन्ञायां 
खपे च 'पत्ति-ए इति जाते “दको यणचि इति यणि "्पव्येः इत्ति रूपम् । हिव- 
वजबहुवचने-पतिभ्यां पतिभ्य इति । प्तय । पतिश्चब्दास्पद्चम्येकवचनवि- 
वन्तायां डसौः कतेऽनुबन्धरोपे "पति-भसः इति स्थिते “इको यणचि? इति 
यणि “ख्यव्याष्परध्यः, इति उसोऽकारस्योते "ष्युः इति रूपम् । समासे तु भूपतये 
इत्यादिरूपाणि हरिशिब्दवद्रोध्यानि । कति कततिश्ब्दस्य बहग्वविश्लिष्टवा चक 
स्वात् प्रथमाबहुवचने जसि करते “बहुगणवतुडतिसख्या” इस्यनेन इत्यन्तत्वात् 

कतिश्षऽश्य सख्यासक्ञायां सस्या “डति च इति षरसक्ता जाता । "कति जस्? 
दत्यवध्थायां ““षडभ्यो लक” इति जसो लुकि सति “्रस्ययरोपे प्रस्ययलक्चषणस्?” 
इत्यनेन प्रस्ययलक्षण सत्वा "ज लसि च” इति कतिश्षब्दस्येकारस्य गुणे प्राप्ते ५नं 
छमताङ्गस्यः, इप्यनेन अङ्गकाय॑स्य गुणस्य निषेधे विदिते सति कतिः इति रूपम् । 

द} । ( अर्थात् केवल पति शब्दको ।वसनज्ञा नृदी ह) ) 
गणप शब्द, गण शब्द तथा वतुप्रस्ययान्त, उतिप्रस्यय,न्तकी सख्यासन्ना दो । 

नोटः-वतुप्रप्ययान्तक्षे “यत्तदेम्यः परिमाणे वतुप् ” इस स्रसे निष्पन्न ध्यावत्ः 
श्रादि श्रौर उतिग्रत्ययान्तसे ‹ किम सख्यापरिमये डति च” इस सूत्रसे निष्पन्न (कः चन्द् 
लिये जाते है । { कति शब्दका प्रयोग बहवचनम ही दयता दे) 

ठति च--( षान्त~नान्त शब्दके समान ) इत्यन्त पख्यावाचक शब्द भी षट सङ्क दयो । 
षडभ्यो-षरसजरसे पर जसू-शस्का लक् ( श्रदशचेन ) दो । भरस्ययस्य-- लक्-रट-ठ्प्? 
शब्दसे किया हुत्रा जो प्रत्यया अददन वह (्लक्-दलु-छप्'संङ्क हो न ठुमता--'लक्- 
दल-लप्? शब्दसे प्रस्ययका लोप ( श्रदशेन ) दने प्रर ( प्रत्यय लकणघे) तदाधित श्रगकायं 
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नाम् । कतिश्च । युष्मदस्मत्षदस्तकाखिषु सरूपाः \ त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
चय" 1 त्रीन् 1 नरिमिः । चरिभ्य २ । चेश्छयः 1७1 १।५४२ श्रामि । चयाणाम् । चरि ¦ 
गौणत्वेऽपि--भ्रियत्रयाणाप् ॥ दिशब्दो नित्य द्विवचनान्तं ॥ च्यदादनामः 
1७1२1१०२} एषामकारो विभन्तौ । (द्विपयेन्तानादेखे शः) दौ २ । द्वान्याप् ३) 
दयोः २ । द्विपर्यन्ताना किम् १ भवान् । सवन्तौ । पाति लोकमिति पगीः--सूय । 

मरूपा इति । समानानि रूपाणि येषासित्यथः । तय । च्िश्छब्दस्य बह्ुत्ववा चकूत्वात्, 
रथमावहुदचने जसि छते छुट इति जसो जकारश्येव्सत्तायां रोपे च चन्रि 
जस्? इति स्थिते जलति च” इकति गुणे “शचोऽयवायावः हइस्ययादेक्े रत्वे विसर्गे 
च श्रयः इति रूपस् । त्रयाणाम् । च्रिशब्दात् षष्ठीवहुवचनविवक्तायास्र् आमि करते 
सति नत्रि-ञास््ः इति स्थिते “त्र्यः” इति त्रिश्चड््स्य त्रयादेशे इते “हस्वनचाफो 
सुट्” इति लुटि “नाभि इति दीघं ५अटङ्कप्वाङ्नुम्भ्यवायेऽपि? इति णस्वे 
त्रयाणा? इति रूपम् ! गौणत्वेऽपि प्रियत्रयाखासिति ! ननु अन्न “गौणसुख्यथोंख्ये 
कायं सम्प्रत्ययः इति न्यायाद त्रिन्द्स्वाऽन्यपदाथं विरोषणस्वेन रौणत्वात् भियत्न- 
याणामिव्यत्र “श्रेयः” इति त्रयादेशो न स्यादिति चेद् , न । तस्य पदकायं एवं 
भरघुत्तेः। अत एव ““उपस्र्जनानां सर्व॑नामस्वप्रतिषेध आरम्धो दातिकङ्कतेति सङ्ग 
च्छत इति दिक् । दिपयन्तानाभिन । सवादिगणे ये व्यदादयः पठिताः तेषामिह द्विष 
यन्तानामेव ग्रहणे भाव्यकारस्येषच्ेत्य्थैः ! दो । द्विशब्दस्य द्विव्वनियतस्वाव् "द्वि. 
शब्दो नित्य द्धिवचनान्तः । अतो द्िश्चब्दात् प्रथमाद्विवचने जौ समागते शद्ध भोः 
इति द्थिते "त्यदादीनामः इत्यकान्तादैशे “प्रथमयोः पूर्व्॑तवण ” इति पूवंसव 
णं दीवार प्राप्ते “नादिचि” इत्ति निषिद्धे “शद्धिरेचिः इति दद्धौ कताया सत्यां 
रोः इति रूपम् । पप. । पा र्णे इति धातोः कोणादिक "यायो; किद् दे च” इति 
सूम्रेम इप्रत्यये द्िष्वे अभ्यासाय ईपरस्ययस्य च्छिखात् “अत कप इ{ट च इव्या- 

नदीं ह) । युष्मदुस्मद्--युष्मव-्रसमद् भ< षटपङ्चङ शब्दो # तानो लिद्धोमे समानरूप द ¦ 

ज्रिशब्दो--विशब्द बहुत सख्याका वाचकं ३, भूत नित्य बहुवचनान्त है । 

त्रेखयः-चिशष्दको तरय श्रादेश दो, श्राम् परे । 
गोणसवेऽपि-- त्रय भावः, “प्रियाख्यो यस्य, इस विद मे--“दतरपदार्थ निष्ठविशेष्य- 

तानिरूपितप्रकारताश्रयत्व-गौ णस्वम् श्रथवा “स्वान्त समुदायपर्यापक्नक्तिनिरूपकायथं निष्टविदचै- 
ध्य॒तानिरूपितप्रकारतावच्छेदकताप्रयो जकलम्? इस लक्षण प्त प्रियत्निषय्क श््रिः को गौर होने 

पर् भी गौख्सुख्ययोसंख्ये कायंसम्प्रस्यय. भन न्यायत्ते 'प्रियत्रयाणाम्” यहा पर निषेध नहीं 
हा, क्यो चिक न्याय मरदृत्ति पदकाय्म द्यी धती है-ेसा भाचार्योका सिद्धान्त हे । 

स्यदा--त्यदादिको अकासन्त आदेश हो, विभक्तिके परे । 

हिप--सर्ादिगणपत्ति जो त्यदादि है नमे स्यद्) से रेकेर विः शन्दपयन्त 
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पप्यो | पप्य । हे पपी 1 पपीम् । प्प्यौ । पपीन् । प्प्या ! पपीभ्याप् ३ । 
पपीभिः । प्ये । पपीम्यः २। पप्य- 1 पप्यो २। पप्याप् । डौ च--पपी। 
पपी | एवं बातप्रम्यादय" । बह प्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी दीधंड चन्तत्वाद्ध- 
स्ड धातितिलोष ॥ यू स्ज्यास्यो नदी 1१181२३] ईद्दन्तौ नित्यस््नीलिङ्गो नदीसकञौ 
स्तः । ( प्रथमलिङ्ग्रह णं च >) पूवं रू्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमि- 
स्यथ ५ शछम्बाथेनयोहंस्वः ।७1३।१०७ श्म्वार्थानां, नयन्ताना च इस्वः 
स्यात्सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । सखु नद्याः ।ऽ३। ११२) नद्यन्तात्रेषा डितामा- 
जागम" ॥ शआरश्च ।६।१)६ ग अरोऽर्चिं परे बरद्धिरेकादेशः स्यान्. ¦ वहूश्रेयस्ये । 

काररोपे निष्पन्नपपीशब्दस्य कृदन्तस्वाचरातिपदिकसंज्ञायां प्रथसेकव खनसुप्रस्यये 
समागते श्पपी-सु? अन्न उकारस्येऽसन्नाथां छोपे च “ससजुषो ₹ः» इति सस्य 
रत्वे अनुबन्धरोपे रेफस्य “खरवसानयोविंसजंनीयः इति विसर्गे खति रूपस् । 
वातप्रग्यादय इति । वातप्रमीः निःशङ्धो ्गाङ्कतिः प्युरिति “ईदूतौ च सक्तम्य्थ"” इति 
सूत्रे कोस्तुमे । आदिना यान्स्यनेनेतति ययी मागः इत्ति प्राह्यम् । बहुभरेयसी । ३- 
यसो बहुवीदेनं' इति निषेधादुपसर्जनहस्वो न । समाषत्वास्परातिपदिकसक्ञायां 
प्रथमेकव चने खी समागते उकारस्येव्सक्तायां रोपे च बहुश्रेयसी सः इति स्थिते 
ङथन्तत्वात् “हरुडयाउभ्यो दीर्घात्सुतिस्यषक्त हद्” इति सुखम्बन्धिपृक्तसंज्तकस 
दइस्यस्य रोपे बहुश्रेयसी इति खूपम् । पूवंभित्याद । समासादिचत्तिप्रदत्तः पूवं 
सख्रीरिद्धस्य खतः श्रत्तिद्शायासुपसजनतया सखीलिङ्गव्वामावेऽपि नदीत्व वक्तव्यमिति 
वात्तिकार्थः । चम्नार्थेति । “सम्बुद्धौ च इष्यतः सम्बुद्धावित्यनुवतंते । अम्बार्थानां 
नदयन्तानां च हस्वः स्यात्सम्बुद्धौ इस्यथंः । द बदुभ्रेयांस । बहुभ्रेयसीशब्दात् सम्बो- 
घनग्रथमेकवचनविवक्छायां सुप्रत्यये उकारस्येससंज्ञायां रोपे श्व “युर्याख्यौ नदी? 
इति नदीसन्ञायां बहुश्रेयसी सः इति स्थिते “अम्बाथनघयोदंस्वःः इति हस्वे 
“एकवचनं सम्बुद्धिः इति समभ्बुद्धिसज्ञायां ^"एडद्टस्वारसम्बुद्धः?ः इति सलोये सति 
हे बहुभ्रेयसिः इति रूपस् । द्विवचनबहुवचने बहुश्रेयस्यौ, बहृश्रेयस्यः। द्वितीया- 
बहुश्रेयलीम् › बहुभ्रेथस्यौ, बहुश्रेयस्यः । वृतीया--बहुम्रेयस्या, बहुश्रेयसी, 
बहृश्रेयसीभिः । पडुभेयस्ये ! वहुशेयसीशब्दास्चतुरध्येकवचनविवक्तायां समागते 
पाणा 

€्यदादि' स माष्यक्रारको ३९ ह । युखा--रेदन्त, उदन्त जो निव्य्लीलिग वह॒ नदीसक्ञक 
षो । प्रथम--नो शब्द पके नित्यख्ीलिग हो भौर वादमे समास श्रादि वृत्ति होने पर् 
लित्यश्छीलिग नं भी रहे तो उसकी नदीसज्ञा हो--ेसा कहना चाहिये, अभ्बा---म्रम्ा 
( माता ) अथक शब्द श्रौर नयन्त चब्दको इस्व हो, संबुद्धि परे । आण्--नयन्तरे पर 
डिद्धचन ( डप्रत्यय ) को “त्रट्, का भ्रागम दो । जाटश्च-“माट् से पर रच् श तो पूव-पर 
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बहुश्रेयस्या. २ । बहुश्रेयसोनाम् ॥ ङरस्नयाभ्नीभ्यः 19३} ११६ नघन्तादान- 

न्तान्नीश्दाच परस्य डेराम् स्यात् । इह परत्वादाया नट् बाध्यते । “सकृद्गतौ विप्र 

तिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव । बहुभ्रयस्याप् \ शैष-पपीचत् ॥ ्मड््यन्तत्वान्न 

खलोपः । श्रतिलद्मीः । शेषं बहुप्रेयसीवत् ॥ अधी" । अचि शदु्वातुश्चां 
य्वारियङ्वङे 1द181७1 शनप्रस्ययान्तस्येवणोवणान्तस्य धातोभ्र् इत्येतस्य चाङ्ग- 
स्येयडवद्यौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । एरनेकायो ऽसंयोशपूस्य 

“प्रथमलिङग्रहणञः इति बहुभ्रेयसीशञब्दस्य नदीसक्ञायाभ् ५जाण्नखाः” इति डेः 
आडागमे टकारस्पेस्क्तायां खपे च “आच्ैतौ टकितौ” इष्याद्यावयवे भूते ङकारस्य. 
स्वक्ञायां रोपे च “बहुश्रेयसी आ प् इति रिथते “आटश्च, इति पूवपरयोः स्थाने 
घद्धो कृतायां “इको यणचि” इति यणि बहुश्रेयस्येः इति रूपम् । बहुश्रेयसीभ्यांहु- 
भ्रेयसीभ्यः चतुर्थौ । वहभ्रेयस्या ¦ वहूश्रेयक्तीशब्दात पञ्चम्येकवचनविवक्षायां डसौ 

समागते ङकारस्येकारस्य चेदसक्ायां रोषे च ^प्रथमलिद्धग्रहणञ्चः" इति नदीसंक्लायां 
“आण्नद्याः इत्याडागमे “आटश्च, इति चद्धौ यणि सत्वे विसे च बडूभ्रेयस्या इति 
र्पम् । “बडेयसीभ्याम्, बहुश्रेयसीभ्यः,पञ्चमी । "वहुश्रेयसी-आम्इति स्थिते नदी- 
संज्ञायाम् “हस्वनयापो जुर् इति नदीसक्ञकारपरस्यामो नुडागमे टिष्वादाद्यावयवे 
जाते उकारटकारयोरिव्छंक्ताथां रोपे च कते परेण संयोऽ्य~--“हुक्रयप्तीनःम् इति 
रूपम् । बहुभ्रेयस्याम् । बहुश्रेयसीरब्दात् सक्तम्येकवचने ङो समागते ““ङराम्नधया- 
स्नीभ्यः इति डरामि कते नदीसक्ञायां सत्यां स्था नवद्धावेन डिश्वमानीय “भा- 
णनद्याः इत्याडागमे टिश्वादाद्यावयवे "बह्ुश्रेयसी-भा जाम् इति जाते “भाश्च” इति 
वृद्धो “इको यणचि? इति यणि "बहूश्रेयस्थाम्ः इति ख्पय् । अड यन्तत्वादिति ! 

ओणादिकप्रत्ययान्तस्वादिति भावः तथाद्यत्र सडग्रहः--'अवी तन्त्री तरी छ्द्मी 
धी हीश्रीणाञ्चुणादिषु । सप्षखीलिबिश्ञब्दानां सुखोेपो न कड्ाचनः। अतिलचमौ" । 
रचम्ीमतिचऋछान्त इति विग्रहे "अव्यादय- कऋान्ताचथ”” इति समासः । अ्चीप्रत्य- 
यान्तखान्नोपसज॑नहस्वः । अत्तिरुचमी-सु) अनत्राुबन्धरोपे खकश्य रस्वे विसगंसवे 
च रूपम् । प्रधः. । मरध्यायतीति प्रधीः । “श्यायतेः सम्प्रसारणच्च इति किप् ॥ 
यकारस्य सम्प्रस्रारणमिकारः । “सम्रस्ारणास्चः इति पूवंखूपस् । “हरः इत्ति 

दीर्घः 1 कदन्त्वेन प्रातिपदिकात् सुदुस्पत्तिः । अड्बन्तत्वान्न सरोपः । र्स्व- 
विसर्गा श्री” इति खूपम् 1 इति प्राप्ते इति ! श्रधी-ौः इत्यादाविति शेषः । 

वे स्थानम ब्द्धिरूप एक ्रदेश हो । डेरा--नच.त, आबन्त श्रीर् "नीः शब्दपति पर् जो (डि 
उसको श्राम् श्रादेश्च दो । अचिशतु “दनुः प्रत्ययान्त श्रौर इवणोन्त-उवर्णन्त जो धातु 
तथा श्रुः रूप जो श्रङ्ग-उनको इयड , उवङ् श्रादेश दो, श्रजादि प्रत्ययके परे । ए्रने-धात- 
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।६।७।८२। धात्ववययसंयोगपू्ौ न भवति य इवणेस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेका- 
चोऽहनस्य यण् स्यादजादौ अत्यये परे! अभ्यौ । प्रध्य- । प्रध्यम् । प्रभ्यौ । प्रभ्य । 
प्रभ्यि । शेष पपीचत् ॥ एवं-- ग्रामणी. ! शै तु-मामण्याम् ॥ गतश्च । १।५६०) 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः! (गतिकास्केदस्पुद वश प यण्येष्यते) । 
शुद्धधियौ 1 शुद्धधियः ¦ न भृसुधिथोः ।६।४८४। एतयोरचि सपि यण्न । 
खुघीः । उधियौ । धिय -इत्यादि ॥ खउखमिच्छतीति-उखौीः । यतीः 
ख्यु.२ । खल्यु. ९ शेष प्रधीवत्। शम्भुटंरिवत् । एव भान्वाद्य ॥ छ्ञ्वत्करोचः 

५रनेकाच इति । “इको यण्” इत्यतो यण इति “अचि श्नुधातु" इस्यतो धातु. 
रित्यनुकतते, तच्चावतंते। तस्मादेव सूत्रात् अचीति चादुवतंते । अङ्गस्थेवयशधि- 
क्तम् । ततश्च प्रस्यये परत इति रूभ्यते । अच्चीति ददिशेषणम् । तदादिविपिः । 
तदाह-~-- शल्ववयवत्यादिना ¦ प्र-यौ । भ्रघी-जओः इति इति स्थिते, अच्र (प्रथमयोः 

पूदसवणः; इति प्राप्ते “दीघोऽजसि चः” इति निरिषदधे “इको यणचि? इति यणि 
भराप्ते तं प्रबध्य “अचि शनुषातुश्चुवां य्योरियङवडोः इति प्राप्ते त वाधित्वा “प्र 
नेकाचोऽखयोगपूवस्य” इति यणि छते श्रधूयौ इति जाते अञ्छीने परेण सयुक्त 
“प्रध्योः इति रूपम् । श्रधी-जस, इति रिथते, अत्र मबु” इत्यनेन जङारश्येत्स- 
ज्ञायां “तस्य रोपः इति रोपे छते सति “इको यणचि इति यणि प्राप्ते तं 
बाधिष्वा -“जचि शचुघातु” इतीयङ प्राप्ते त प्रवशध्य “एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्यः? 
इत्ति यणि छते सकारस्य सते रेफस्य विसर्गे च श्रध्यः इति रूपम् । सम्बोधने 
हे प्रधीः, दे प्रध्यी, प्रध्यः, इति । अत्र प्रक्रिया मथमाविभक्तिवस्तेया। रव माम. 
णीरिति । असं नयति-नियच्डछृतीति अामणीः।  अभ्रम्रामाभ्यां नयतेणों वाच्यः» 
इति णत्वम् । सप्तम्येकवचन विहाय एवमेव म्रधीशब्दवत्् मामणीश्चब्दस्य 
रूपाण्युहनीयानि 1 प्रथसैकुवचने--अङ्धन्त्वाज्न सुषोपः । अजादौ सर्वत्र 
«एरनेकाचः इति यणेव । अश्ीत्वान्नदीकायं न । शडधियौ । शुद्धा धीर्यस्येति 
विग्रहः । अत्र शुद्धशब्दस्य गतिकारकेतरस्वात् तष्पूंकक्य न यणिति मादः! शुद्धधीक्ष- 
उदस्य रूपाणि सुश्रीसब्दवद्रोध्यानि। सर्थियाविति । सुधी ओः इत्यत्र “गतिश्च इति 
गतिसक्तां इत्वा “एरनेकाचो ०? इति यणि प्राप्ते “न सूसुधियोः” इति यणादेशामावे 
'अचि शयुः इतीयहिः दिहिते "सुधियौ, । एवं “सुधियः इत्यादि बोध्यम् । उख्युः, 

वयवस्थोग पूवम न दो, एता नो इणे, तदन्त जो धातु, तदन्त जो च्ननेकाच् अरग, उसको 
यणु हो, श्रजादि प्रत्ययके परे! गति--प्रादि (भ्र, परा श्रादि) की क्छियाके योगम गति- 
खन्ञा दो । गति--7ति एवं कारकसे इतर ( भिन्न ) पूवंपदकको यण् इष्ट॒ न्ही-ेसा सूत्र 
कारका मत है ! न भूम् छब्द श्रौर खुषी शब्दको यण नदी दो~प्रजादि श्वुप्* के परे । 
ुज्वत्-- संबुद्धि सवं नामस्थानके परे क्रो शब्दको तजन्तवत् रूप हो, श्रथांत् ऋष चब्दके 
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1७1१1९५} असम्बुद्धौ सवंनामस्थाने केोष्टुः इत्यरय स्थाने ऋष्ट प्रयोक्तन्यमि- 
त्यथ. । ऋतो डिन्सदनापस्थानयो; ।७२।११० क्तोऽहस्य युणः स्यान्डौ 
सवनामस्थाने च । इति प्राप्ते । ऋ दुश्नस्पुख्दं सो ऽनेहसां ख ।७१1९४। 
तऋदन्तानाञ्चुशनसादीना चाऽनद् प्यादसम्बुद्धौ सौ 1 अष्तच ग च्स्वखनण्तनेष्ठ्- 
वष्टुरन्तुःट पोतप्णास्तरएस् 1६।४।११॥ श्रवादीनामुःवाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 

सवनामस्थाने । कोष्ट । केषटारौ । कोरः । कोरम् ¦ कोशसै । केष्टून् ॥ 
विभाग दतीयादिष्वचि 1७१।६७। तृतीयादिष्वजादिष्च करोष्टुवां दृलज्वत् । 

स्युरिति, सुखीश्ब्दाद् सुतीश्षब्दाच्च पड्म्येकवचनविवद्ायां डास अनुबन्धकायं 
रोपे च “सुखी + सस, “सुती +-जस्ः इति स्थिते “एरनेकाचोऽखयोगपूवेस्थ इति 
यणि “ल्यत्यास्परस्यः इति ङसिक्चम्बन्धिनोऽकारस्योकारादेशचे श्रते सस्य रत्वे विरभ 
च (सुख्युः, सुस्यु. इति खपे स्नः । रम्मुदग्विदित्ि । तत्र पू्ंसवणदीघः ऊकार 
गुणस्तु-ओकारः, अव दृष्यादयो विशेषाः, जान्तरतभ्याव् वोभ्या इति यावत् । क्रोष्टा । 
क्ोष्टुशब्दासथसेकवचये सावागते तस्य सवंनामस्थानखात् “वृञ्वच्ीष्टः" इति 
लृञवद्धावे विहिते “ऋतो ङिसवंवामस्थानयोःः इति सवंनामस्थानपरत्वात् गुणे प्राप्ते 
परन्त्वत्र “विप्रतिषेधे परं कायस" इत्यस्मिन् सूत्रे शष्टवाची परशब्दः इत्ति भाष्ये 
५वनितत्वास्पूव॑वि्रतिषेध मला “छहुश्लनस्पुरुदसोऽनेहसां चः इत्यनङि प्राप्ते 
“डिच्च” इस्यन्तादेशे विहिते ङकरस्येत्सं कार्या रोपे च “क्रोष्टन् + सुः इति जाते 
“हर्डयाञभ्यो दीर्घात्?” इति सस्य रोपे “सप्तृनूतृचः इति समभ्बुद्धिभिन्नसवंनामस्था- 
लपरत्वाहपधादीधस्वे “नखोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नस्य रोपे च कते "क्रोष्टा? 
इति रूपम् । क्रोष्टारौ २ । “छो ~+ ओः इत्यन्न “"तृउवल्छोष्टुः” इति वृञवद्धावे इते 
“छतो किसवनामस्थानयोःःः इति गुणेन जकारे, तस्य “उरण् रपरः” इति रपरस्वे च 
छते “कोटर ओः इति जाते “अप्टनूत् च्” इस्यनेनोपधाया दीघत्वे संयोगे च विष्ठिते 
“क्रोष्टारौ इति रूपम् । एवमेव क्रोष्टारः इति । तोषटरन् इरि । कोष्टशब्द्ाच्छुसि समागते 
शसोऽदर्वनामस्थानस्वात् शछोष्टृशाब्दस्य दृज्वखावाभावे शसः सस्येस्सं्ञायां रोपे च 
“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूवंसवणंदीघोदेशे “तस्माच्छसो नः पुंसि” इति सस्य 

स्थानम नेष्टः आदेश हो । ऋतो-- दन्त अगतो युख दयो, डि श्रौर सवनामस्थान विभक्तिकर 

रे । ऋष्ुश--ऋदन्त तथा उ्नस् › पुरदशचस् ओर अनेहस् दन्दो तो अनङ् श्रदेश्च हो 

सम्बुद्धि भिन्न सु? ‡ परे अप्वृचरू--“प् शब्द तथा तृन्-वृचू शत्ययान्त श्रौर स्वस्-नप्तृ 

नेष्ट-सष्ट-कतृ-दोतृ-पोतृ-प्रशस्त-शन्योकी उपधाको दीघं हो, भसम्बुद्धि सवनामस्भानके 

, थरे । विभाषा--्ोष्ड शब्दको तृञ्वद्धाव (नष्ट भादेश्च) हो, विकरपते, अजादि चतीयादि 
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करोटरा-कोष्टुना । कोष्ट्र-कोध्वे ॥ चन उत् ।६।९।११९। ऋतो उसिडसोरति परे 

पद्ंपस्योशदेकादेश स्यात् । रपर ॥ सर्सस्य ।८।२।२७ रेफास्संयोगान्तस्य सत्येव 
ज्लोपो नान्यस्य रस्य विसर्गः । कष्ट २ केोषटोः २ । कष्ट -केष््े । (चुर्माचिर- 

नते “कऋोष्टून्, इति खूपं सम्पन्नम् 1 कोष्धरा । “ऋष्ट + टाः इत्यत्र “चु इति 

टस्ये्खक्षायां छोपे च विभाषा तृतीयादिष्वचिः इति वुञ्वद्धावे “इको यणचि" 
इति यणि विहिते ^कोष्टा१ इति रूपम् । क्रोष्टुना । तृञ्द्धावाभावे “करोष्ट् +टा 

इस्यत्र 'ेषोऽघ्यसखिः इति विसन्ञायामू् “आडो नाद्चियाम्? इति र इत्यस्य 
स्थाने नादेशे छते करोष्टनाः इति रूपम् । कोष्ट ̀  । क्रोष्टुश्दा्चतुथ्येकवचनविव- 

स्वायां ॐसमागते कोष्ट + ॐ इति स्थिते, ङरस्येव्मज्ञायां रोपे च "क्रो . +-षु 
इति जाते “विभाषा तृत्तीयादिष्वचिः” इति तृञ्वद्धावे “इको यणचि” इति यणि 

“कोष्ट, इति रूपम् । परे धिसक्ताथां “येडिति” इति गुणे विदिते “एचोऽयवायावः” 

इत्यवादै करोषटेः इति खपम् । करोष्डरिति । कोष्टुशब्दात् ङसि; भत सकारोत्तर- 

वर्तिन इकारस्य तथा उरस्येतघंक्तायां रोपे च “विभाषा वृत्तीयादिष्वचि" इति 
तृञ्वद्धावे कृते कोष्ट + असः इ्यवस्थायाप् “ऋत उत्" इति पू्वपरयोरुत्वे 

रपरत्वे च क्रोष्डुर सख इति भूते “रात्सस्य इति सस्य रोपे “खरवसान- 
योर्विसजनीयः” इतिं रस्य विसर्गसे च कृते “क्रोष्टः° इति र्पम् । तृञ्वद्भा- 

वाभावपक्ते धिखज्ञायां '"“्वेङति?” इति गुणे क्रोष्टो +असः इति जाते 
“इसिडसोश्च” इति पू्ंख्पे सस्य र्ते चिस च ष्टो इति रूपम् । 
पञ्चमीद्धिवचनवहूुवचने तु-कोष्ुभ्या, क्रोष्टुभ्यः । षष्ठयेकचन `पञ्चम्येकवच- 

नवद् वोध्यम् । कोष्ट्रो २। कोष्टुशब्दादोलि “विमाषा तृतीयादिष्वच्ति” इति 
तृञवद्धावे “टको यणचि? इति यणि स्त्व विग च "क्रोष्टोः इति रूपम् । त्ञ्व- 
स्वावाभावपक्ते- “क्रोष्टु +- ओखः इति दश्चायाम् (टको यणचि? इति यणि खस्थ रस्वे 
विसगे च चऋोष्टोः इति खूपसू । नुमचिरेनि । अचिरेस्यनुकरणम् । तेन “अचिर 

( ट-ड-उति-डम्-भो स् -श्राम्-डि ) क्भिक्तिके परे । ऋत्--ऋरदन्त अगते उसि-डष 
सम्बन्धी कारे एरे रहते पृवं-परॐे स्थानें "उत्" एकादेश दे । रास्सस्य-रेफसे पर यदि 
संयोगान्तका लोप होतो सकारका दी हो-चघन्यका नदीं । 

लुम-नुम्, श्नचृके परे रभाव श्रौर तृउ्वद्भावसे पदे पूवविप्रतिषेषेन श्राम्को नुट् ही हो । 
नोटः~~-शोष्टरूनाम्? यहा पर सुट् होनेसे अचूपरस्वका नाश्च दोजाता है अतः तृञ्वद्वावकी 

पुनः प्रापि नह होती । एव "निसणाम्? रौर वारीणाम्” यहां पर सी नुट् हदनेसे श्रचुषरस्वका 
नश्च होजाता है भतः ^ति्ुणाम्” मेँ श्रचि र ऋतः, से रभाव भ्रौर वारेणाम्? मै "इकोऽचि 
विभक्तौ से नुम न्ष होते । | 
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तृउवद्भवेभ्यो चुट पू॑विधरतिषेधेने) । केष्टरूनाम् । क्रोष्टरि 1 पन्ते, दलादौ च 
शम्भुवत् ¶ ह्रः । हृष्टौ । हृष्म् । हद्रन । इत्यादि ॥ अतिचमू--शब्दे ठु नदी- 

र्य विशेषः । डे अरतिचमु । श्यतिचम्वं । अतिचस्वा- २1 अतिचमूनाप् ) अति- 
छतः इति विहितो रेफो विवक्ितः। कोधूनामिति । च्छोष्टु शब्दात् षष्टीवहवचन- 
विवनक्लायाम् आमि छते "कोष्ट + आम्, इति स्थिते अत्र “विभाषा वुतीयादिष्वचि” 
इति चृभ्वद्धावे प्रापे ततं बाधित्वा “हस्वनद्यापो चुद्” इति उकारटकारयोरिसन्चायां 
लोपे च टिखादाद्यावयवे जाते “कोष्ट + नाम् इति भूते “नमिः इति अजन्ताङ्गस्य 
दी “कोष्ट्नाम्ः इति रूपम् । कोटर + कोष्टशब्दात् स्तम्येकवचनविवक्ताय छ 

समागते डस्येत्संज्लायां रोपे च “विभाषा वृततीयादिष्वचि इति चृञ्वद्धावे चिदिते 

“ऋतो डिवर्चनामस्थानयोः” इत्यनेन जकाररूपे गुणे विहिते “उरण् रपरः” इति 
रपरे च छते सवंरिमिन् सयुक्त सति ष्टरि इत्ति रूपम् । वृञ्वद्धावाभावपक्ते- 
"ऋष्ट +- डि" इत्यवस्थायां धिषंज्तायां “जच घे.” इस्यतेन डः स्थाने ओकारे धिसंज्ञ- 
कस्य च श्थानेऽकारे जाते 'व्द्धिरेचि" इति धृद्धौ रोषो, इति रूपम् । जसि पूरव. 
वद्-“करोष्मः, कोः, इति । पक्षे इति! ठृतीयादिष्वजादिषु वृऽवव्वाभावपक्ते इन्यर्थः 
हनादाविति । हृङादिष्ु विभक्तिषु परेष्वित्यथः । इहूरिति । गन्धतेविशेषर्वाचि अश्यु- 

तपन्न॑ भ्रातिपदिकमेतत् । हहण्दास्मथमेकवचने सावागते उकारनिचरत्तौ सत्य सस्य 
रवे विखग च हूः” इति रूपम् । द्वाविति । हुहृशब्दाखथमाद्धिवचने जी समागते 
“को यणचि इति यणि विहिते शौ" इति रूपम् । एवमेव दृह शष्दस्याजादौ 
विभौ काय॑ विज्ञेयम् । हूहूम् दान । अत्र “इको यणचि? इति यणं बाधिध्वा “अमि 
पवः, इति पूवंरूपे ह हःमिति रूपम् । श्रतिचमूदचब्देत्विति | चमूमतिक्रान्तः+अतिचम्ः ॥ 

“अस्यादयः कान्ताद्थं द्वितीयया?” इति षमासः । सखीम्रत्ययान्वस्वामःवाव् 
“गी खयोः?» इति हस्वो न भवतति । नदीकायेमिति । “प्रथमरिद्धम्रहण च? इति वच. 

नादिति मावः! हे श्रतिचु शान । अतिचमूश्यब्दाद् सम्बोधनेकवचने सै, उगते 
^प्रथसरिद्ध्रहणम्च” इति नदीसंज्ञायासर् “अम्बाथनयोहस्वः" इति हस्वस्वे “फ. 
हस्वाश्सम्बुद्ध.” इति सस्य रोपे च दते ह अतिचसुः इत्ति रूपम् । अतिनम्बे इति । 
अतिचमूहछब्दात् चतुर््येकवचने डते डकारस्येत्सक्तायां रोपे च कृते नदीसंत्तायाम् 
“आण्नद्याः” इस्यनेन ङकारेप्सं्तकस्येकारस्याडागमे टिच।दाद्यादयवे रकारस्येस्सक्तार्या 
रोये च *अत्िचमू+-आ ए इति जाते, अचर “धाटश्च हइस्यनेन चृद्धौ कृतायाम् 
“को यणचि" इति यणि सक्ति “अतिचम्वेः इति रूपम् । अतिचमू्नामिति ! अत्ति. 
चछमृहाञ्द्ास्षष्टीबहुवचनविवक्तायाम् जामि समागते नदी खक्तायाम् “दस्वनयापो जुर्? 
इति नुडागमे रित्वादाद्यावयवे च जाते अतिचमुनाम्ः । इति रूपम् । खर्पूरिति । खं 
पुनातीति किप् । कदन्तत्वासातिपदिकसन्तायां सावागते उकारस्य रोपे सस्य स्स्वे 

६ म० कौ. 
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चम्वाम् । खलपू. । शोः सुपि ।६।४।८६॥ घात्ववयवस्षयोगपू् न भवति य उण 
स्तदन्तो यो घातुह्तदन्तस्याऽनेकाचोऽन्गस्य यण् स्यादचि सुपि । खलप्वौ । खलप्व. । 
एवं । सुल्वादयः ॥ स्वयम्भू- । स्वयम्भुवौ । स्वयम्भुवः । एवं-स्वभूः ॥ 
व्षामू । वर्षाभ्वश्च । ६।७।८९। अस्य यण् स्यादचि सुपि । वषौभ्वावित्यादि ॥ 
ट्म । (इन्करपुनः्परेस्य भुवो यणु वक्तभ्यः) । रन्म्वौ । इन्भ्वः । ललपूचत् । 
एवं -करभूः । पुनभ । हन्भू-कारभूशब्दौ स्वयम्भूवत् ॥ धाता । है धात. 

विसर्गे च "खरप; इति । पव सुखवादय इति । सुष्टु लुनातीति सुटः । गतिपू्ंकश्वा- 
दिष्टापि यण् । आदिना केदारलरित्यादिखंग्रहः । स्वभूरिति । स्वस्माद्धवति किप् । 
करदन्तस्वाष्प्रातिपदिकसंक्षायां सावागरेऽयुबन्धरोपे सस्य रवे विग च (स्वभूः, इति 
रूपस् । 'स्वञ्ुनौ' 'स्वमुवःः इति । स्वभूशब्दात् प्रथमाद्विवचने ओस्मागते “प्रथमयोः 
पूवसवप्रंः> इति पूवंसवर्णदी्ं पराप्ते त बाधि्वा “अचि श्युधातु० इस्युवडिः प्रापे 
त प्रघराध्य “अः सुपि, इति यणि प्राप्त “न भूसुधियोः” इत्यनेन निषिद्धे “मचि 
दञुघातु ०” इत्यव विहिते “इडिग्व'” इत्यन्तादेशञे जाते ङकारस्येत्सक्ञायां रोपे च 
'स्वभुवीः इति । बर्षाभूरिति । वंसु भवतीति वर्षाभूः । व्वर्बाभूददुःरे पुमान्? इति 
यादयः वर्षाभ्वी । ' वर्षाभूशडडात् प्रथमाद्विवचने ओ समागते “श्रथमयोः 
पूवेसवर्ण. इति पूवंघवणदीे प्राप्ते तं बाधित्वा “अचि शनुधातु०”” इतति उवङि 
माप्त तं बाधित्वा “ओः सुपि इति यणि प्राप्ते “न॒ भूसुधियोः इति निषिद्धं 
"वर्षाभ्वश्च" इति यणि करते सति वर्षाभ्वौ" इति सूपम्बोध्यस् । एवमेव स्वत्राजादौ 
पिमक्छो परे वोध्यम् 1 टन्मूरिति । इन्चिति नान्तमव्ययं हिखायां वतते । तस्मिन्युपपदे 
भूधातोः किविति भावः । इनू-हिसा, भवते पराप्मेतीति विग्रहः । तस्विशेषः, सप॑वि- 
शेषो वेस्यन्ये । श्वाभाविक पवात्र नकारः । तस्य पदान्तत्वात् “नश्चापदान्तस्य, 
इति नायुश्वारः । अतएव न परसवर्णः । एवम्भूतात् दन्भू शब्दास्सावागते उकारस्ये- 
ससं्ञायां खोपे च खस्य रुषे विषमे च !इन्भू इति रूपम् । दर्स्वामिति। इदन्भृह्च- 
ब्दाच् जौ समागते “ओः सुपि" इति यणि प्राप्ते “न भूसुधियोः इति तस्य 
निरेधे छते “हन्करपुनपपर्वस्य शवो यण् वक्तम्यः,° इति यणि छते “हर्भ्वौः इति । 
करभूरिति ¦ करात् करे वा भवतीति "करमूःः शब्दो बोध्य इति शेषः । धातेति । 
धातृशण्दासप्रथमेकवचने सावागते “चऋदुशनस्पुरदंसोऽनेह साज" इस्यनद्ि विहिते 

ओः सुपरि--धास्ववयवसंयोग पूवम नदी दै रेरा नो उवणं, तदन्त जो घातु, 
तदन्त जो ्ननेकच् श्ण, उसको यण. हो, जादि सुप् विभक्ति के परे । वषा--वर्षाम् शब्दको 
यण् हो, अजादि सुप् विभुक्तिके परे । इन्-न्-रर-पुनर् पूवक “भू को यण हो, ्रजादिं 
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धातारौ । धातारः ¦ ऋवणाश्नस्य त्वं वाच्यम् । घातृणाम् \\ एवं नप्त्रादयः ॥ 
अप्तृःिति सूत्रे नप्जादिग्रहणं व्युत्पत्तिपतते नियमार्थम् । तेनेह न-पिता ! पितरौ ! 
पितरः । पितरम् । शेषं धातृवत् ५ एवं जामात्रादयः । ना । नरौ! नरः। च 
ख ।६।६।६। अस्य नामि चा दीः । वणाम्-नणाम् ॥ गोते शित् 19१६०) 

श्रोकारादिदहितं सव॑नाभस्थानं णिद्वत् । श्नोतो णिदिति वाच्यम् । गौः) गवौ) 
गावः ॥ शओरोतो.ऽमूहसयोः ।६।१।६३। श्रा-्ोतः इतिच्छेद' । ओतोऽम्शसोरवि 

इत्यवस्थायाम् “अष्ठन्दच्, इष्यादिनोपधपएया दीघस्वे छते सकारोत्तरवतिंन उकार- 
स्थेत्सं्तष्वे रोपे च “हल्ड्याभ्यो दीघात्०”» हति सस्य रोपे “नरोपः प्रातिपदिका- 
न्तस्य” इति नस्य रोपे च श्वाता इति । हे घात ईति, धातृ्चब्दार्सम्बोधनस्य- 
ऋवचनविवक्ञायां सावागते सकारोत्तरवतिन उकारस्येरसंक्तकसवे रोपे च छते 
नधान + स्, इव्यवस्थायाम् ““एुकुवचनं सम्बुद्धिः” इति संबुद्धिसंज्ञायां 'शस्वस्य 
गुणः" इति ककारस्य गुणे “उरण् रपरः» इति रपरे च "धातर स्ः इति भूते 
“हल्डयाञभ्य ०» इति सरोपे रेफस्य चिसगं च हे घातः इति । एड नप्नादय इ । 
बषप्तुनेष्टत्वष्ट त्तु होतु पोत पक्लास्न शब्दाः धातृश्चडदवदिष्यथः । नघ्त्रादिय्ह । 
मिति । व्युर्पत्तिपक्ते तृन्तुजन्तस्वादेव सिद्धं नप्त्रादिग्रहण “सिद्धे सत्यारभ्यमाणो 
विधिर्नियमाथम्ः तृन्तृजन्तानां चत्तहिं नप्त्रादीनामेव । तेन पितृभ्नातृप्रश्ती्नां 

नेति बोभ्यस् । पितेति । पिवृशब्दास्सौ “ऋदुशनस्पुर्दंस ०, इस्यनडिः विहिते 
उत्वादाद्यावयवे अनुबन्धरोपे “सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ” इति दी सकारस्य 
""हर्डछधाडभ्य ०१» इति रोपे “पिताः इति रूपम् । पि राविति । पिकृशब्दातव् णौ कमा- 
गते खर्व॑नामस्थानसंक्षायाम् “चतो डि” इति गुणे रपरे च करते “पितरः इवि 
रूपम् । अत्र भ्युस्पत्तिपश्े-नष्त्रादिग्रहणस्य निथमार्थस्वान्न दीर्घः । अग्युत्पत्ति- 
एकत्ते तु 'अप्तृन्तृजादिष्वनन्तमावाव् दीधशचद्धव नास्ति । ना नृशब्दो सनुष्यवाची । 
तस्मात् सुः । “ऋशनस्* इस्यन ङ । “अप्तृन्,” इति सुत्ने अनन्त्मावात् “सवेना 
मस्थाने च इति नान्तस्वमरयुक्छो दीधः । हल्डम्यादिरोपः। नरोपः । “नाः इति 
रूपम् । नणामिति ' चश्शब्दादामि, बुट् , “नाभिः इति निश्यं दीच प्राप्ते “तु चच 
इति नामि वा दीघ नृणाम् , मणाम्” इति भवत्तः । गोरिरि । गोशब्दास्सावागते 
“गोतो णित्” इति णिद्रदावे “अच्चो न्णिति” इति शद्ध जकारे स्त्वे विसमे च 

छुप् विभक्तिके परे-रेसा पूत्रकारको इना चाहिये ¦ छवर्णा--ऋवणंसे पर॒ नकारा 
णत्व हो-देस्ा कहना चाहिये । क ख~“, शब्दको दीघं हो, नामके परे, विकल्पे । 
शोतो-- भ्रोकारसे विदित जो सवेनामस्थान, वह शिद्रत् हो । ओतोप्रोकारसे पर श्रम्- 
शस् सम्बन्धी परच् रदे तो पूबं-परके स्थानम भ्राकषार णक भाद हो 
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श्राकार एकादेश. \ गाप् । गावौ । गाः! गवा गवे, गोः२॥ सयो 
दलि ।७२।८५॥ रैशब्दर्याऽऽकारदेशो हलि विभत्तौ । राः ! रायौ । रायः 
राभ्यामित्यादि ॥ ग्लौ. । ग्लावौ \ ग्लावः । ग्लौभ्यामित्यादि 

इत्यजन्ताः पुंक्लि्वा. ॥ 

अथ अज्न्तख्ाटज्ः 

रमा । ओङ शापः ।७1१।१८ बाबन्तादङ्गास्परस्यौढः शी स्यात् ! 
श्रो" डित्यौकारविमकेः संज्ञा । रमे ¦ रमाः ॥ खम्बुद्धौ च !अद।१०६। श्राप 
एकारः स्यास्सम्बद्धौ । हैमे) हरमे) हे रमाः) रमाम् । रमे! रमाः 
छडि चाऽप; ।921१०५॥। आड, शओओशि चाऽऽ्प एकारः । रमया \ रमा- 
भ्याप् । रकभिः ॥ याडापः ।७३।११२। श्रपपः परस्य दिद्वचनस्य याडागभः 

“ग; इति ! याभिनि । गोश्षब्दादमि समागते “अतोऽग्शसोः? इत्यनेन पूंपरयोः 
स्थाने आकारादेशे करते "गाम् इति । गावाविति ¦ गोश्ञब्दादहोरि छते “गोतो णित्" 
इति णिद्वुद्मावे श्द्धावावादेशे च छते "गावौ, इति । राः इति । रेशब्दात्प्रथमेक 
वचने सावागते “रायो हलि" इति रशब्दस्य सवस्य स्थाने अकारादेश्षे प्राप्ते 
“अरोऽन्त्यस्य? इस्यन्त्यस्येकारस्याकारादेशे सस्थ , रत्वे विसर्ग च छते राः इति 
ख्पम् ! ग्लौरिति । श्टोलब्दश्वन्द्रवाची । “ग्लैगेगाङ्कः कलानिधिः; इत्यमरः । तस्य 
हलादौ न कश्िद्धिक्ार. । जनि शु आचादशः । इति मव्वाह~--ग्लौ. ग्लावौ ग्लाव इति । 

इत्यजन्ताः पुखिद्घा । 

मे त । रमाशब्दोऽत्र वतते ““डथाप्म्रातिपदिकाव्" इत्यनेन सवऽपि स्वादयः 
भा्ठाः एषां मध्यादच्र प्रथमेकव॑चने सावागते “उपदेशेऽजनुनासिक इत्” इति 
सकारोत्तरवव्युकारस्येस्संत्तायां “तस्य रोपः इति रोपे “हद्डयारभ्यो इस्यनेन 
सशय रोपे च कृते शमाः इति खूप सिद्धयति । ओङश्ञञ्दस्याप्रसिद्धार्थत्वादाह~-अ्नौडि 
तो? । म॑जञेति । प्राचां शाखे स्थितेति दोषः। गे ऽति । “रमा --ओौ, इति स्थते भौकारस्य 
स्थाने “जौडःः आपः” इति शी" आदेशे कृते “रशक्षतद्धिते” इति श्कारस्येत्संक्ायां 
लोपे च “रमा + ई' इति जाते “जआादुगुणः, इति पूच्परयोः स्थाने गुणादैशे च विहिते 

सयो--*र' शब्दको श्राकारन्त श्रादेर दो, इलादि विभक्तिके परे । 

शस प्रकार इन्दुमती टीका श्रजन्तपुंलिङ्ग-प्रकरण समाप्त हृश्रा । 

आड--घ्रावन्त अगे पर अङ ( भ्रौकार विभक्ति) के स्थानम शची भदेश हो। 

सम्बु-्राबन्त श्र्गको पक्षार श्रादेश्च हो, सम्बुद्िके प्रे! आडि-्राड शरीर शरस् परे 
श्राप को एकार हो ! याडापिः--श्राबन्त श्रङ्गसे पर डिद्रचनको याटका श्रागम दयो । 
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इृद्धिरेचि ! रमये । रमाभ्याम् । रमास्यः । रमायाः २। रमयोः २। रमाणाम् । 
रमायाम् । रमा । एवं दुगोदयः ॥ खवंनास्नः स्य(डदस्वञ्च 19३।१९१४। 
दमावन्तात्छवनाम्नो डितः स्याड, शापश्च हस्वः यारोस्पवादः । स्वस्य) 

खवेस्याः २ । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग विशिष्टस्यापि अ्रहणादा।म सवेनाम्न ईति खट् । 
सर्वाघाप् ! सवस्याम् 1 शेषं रमावत् \ एवं विश्वादय शआबन्ताः ॥ विभाषा 
दिक््छम्पसे वडग्रीदो 1 ६।२।२द/ अत्र सर्वनामता वा। उत्तरपूर्वस्यै । उत्तर 
पूवाय ! इत्यादि । “दिद्नामान्यन्तराललेः इति अरतिपदोक्तस्येव समाखस्य म्रहणा 
न्नेद-- योत्तरा सा पूवा यध्या उन्युग्धाय्तस्यं उत्तरपू्ाये । वहुनरीहिभहणं स्पष्ा- 

रमे इति खूप । रमये शनि ! रमा ङ इत्यन्न डस्येत्संज्ञायां खोपे च छते रमा +षुः 
इति जाते “याडापः इध्यनेन डित एकारस्य यःडागमे छते टिस्वादायावयवे जाते 
टकारस्येत्छन्ञायां रूपे च विहिते ^रमा या ए, अत्र “वृद्धिरेचि इति शद्धो " ̂रमायेः 
इति रूपम् । ग मायाभिति ¦ रमा डः, इत्यन्न ““ङेराम्नद्याम्नीम्प्ः, इति ङरामि छते 
"रसा + जास इति जाते अत्र “याडापः” इति थाटि टिरेपे “अकः सवणे दीधे? 
इति दीदश्े च छते "रमायाम् , इति रूपम् । सवर्यं । सवंछब्डाद्पि स्ाशब्दः । 
सोऽपि प्रायेण रमावत् । "सवां + ॐ इस्यन्न डस्येद्यज्ञायां रोपे च कृते “याडापः 
इति रासते तं बाधिरवा “सर्वनाम्नः स्याडदस्वश्च" इत्ति स्याटि आचन्तस्य च हस्वे 
करते "सवं स्यार. ए” इति जते रश्येत्सक्तप्वे रोपे च “शृद्धिरेचि? बुद्धौ कृतायां 
"सर्वस्ये, इति रूपस् । मवंस्या । “सर्वा ङि, इत्यत्र ङ कारस्येकारस्य चेप्सत्तायां 
रोपे च “सर्वनाञ्नः स्याडदस्वश्चः, इति स्याटि आवन्तस्य हस्वसवे च छवं स्यां 
असुः इति जाते टस्य रोपे ““अक- सवणे दीः इति दीघादेले च छते सस्य स्स्वे 
विसमे च स्वस्याः” इति रूपम् । स्वांनाभिति । "खर्वा + भास्, इस्यत्र “अमि सवं 
नाम्नः सुद इति सुटि उटि गते सकारेण सह खयोगे च छते स्वांसाम्ः इति 
खूपस् । एवमिति । सर्वादिगणपटितविश्वादयः. जाबन्दस्व प्राचा; सवांशन्दवदित्यथः 
उत्तरस्याः पूवस्याश्च दिशोयदन्तरारुम्-सा उत्तरपूर्ा ! “दिङ्नामान्यन्तरारेः” इति 
बह्ूनीहिविशेषोऽयम् । तत्र विशेषं दश्ञयितुमाह--वि भाण दिक्समासे इति ! उत्तरपूव- 
सप । “उत्तरपूर्वा + ङः इष्यन्न “विभाषा दिकसमासे वहुवीहौ* इत्ति सखवेनामत्वे 
“सवेनास्नः स्याडदस्वश्च इति स्यारि आबन्तस्य च हस्वत्वे “ुद्धिरेचि दति 
शद्धो “उत्तरपूवस्येः इति । पक्त-सवेनामसक्वाभावे “याडापः इति यारि श्ृद्धिरेः 

सर्वनाम्नः स्याटस्वश्च-- प्रावन्त सवंनामास्े पर डिद्धचवनको याटका भागसर ह्यो भीर 
“आप्? को हस्व हो । विभाषा दिक्समासे बहुजीहि-बहुनीहि समासमं दिग्वाचक रर्ष्दो 
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यम् । श्रन्तरश्ये शालाये । वाह्यायै इत्यथः । श्रपुरीदयुकतेनैह-अन्तराये नगयै । 
तीयस्येति छिनत्षु वा । द्वितीयस्य ¦ द्वितीयाये। एष तृतीया । शअस्बाथनदयो 
हस्वः। हे अम्ब । हे अक्क । हे अज्ञ । ( असंयुक्त ये उलकास्तद्धतां 
हस्यो न) । अम्बाडे | दे अम्बाले, हे अम्विके। जरा जरसौ-जरे। 
इत्यादि । प्ले, हलादौ , च रमावत् । गोपा विश्वणावत् । मतीः । मत्या ॥ 
ङिति हस्वश्च ।१।७]द। इयङ्वरस्थानौ ल्ीशब्दमिनौ नित्यन्नीलिङ्गावीदूतौ, ह्वौ 

॥॥ 

चि” इति श्द्धो कृतायाम् "उत्तरपूर्बाये इति । भ्न्नरम्यै शाले एति । अन्तरशषब्दाहा- 
पि ङ विभक्तो जन्तरशब्दस्य सर्वनामत्वात्स्यादेशे रूपम् । अन्तराये नगर्यै इत्यत्रतु न 
अन्तरा्ञञ्दस्य सवनामत। जन्तर बहियोगः इष्यादिसुतरेऽपुरि, इति पाठत् पुयंें 
गम्ये न॒ सवेनामतेति त्थंसवान्नगरीश्चब्दपरकष्वेन नान्तराक्षञ्दस्य सर्वनामलम् । 
तेन “याडापः इति याडागमेनेव मान्यसिति भावः । द्विपीयस्यै इति ! "द्वितीया + ॐ 
इत्यन्न “तीयस्य डि्सु वा" इति वेकरिप$े सर्व॑नामस्वे “सर्वनाम्नः स्याडदस्वश्च 
इति स्यारि हस्वस्वे च विहिते शद्धो कृतायां द्वितीयस्येः इति । सर्वनामस्वाभावे षु 
“याडापः” इति याटि चद्धौ विहितायां "द्वितीयाय, इति । हे भ्रम्बेत्यादि । हे अम्बा सु 
इस्यन्न सकारात्तरवर्तिन उकारस्येत्संज्ञसे रोपे च ““अम्बार्थनघोर्हस्वः, इति हस्वस्वे 
“कुदहस्वत्सम्बुद्धः” इति सलोपे हे अम्ब" इति । एवमेव हे अक्त, हे अल्ल, इत्यादि । 
अ्तथुक्ता श्नि । सयोगरहिता ये उलरकाद्योऽग्बाथकास्तेषां “अम्बाथंनधोहंस्वः इत्ति 
हृस्वो नेत्ति भावः । अम्बाडे, अग्वार, अम्बिके, इति ख्पे "अम्बाडा +सु 'जम्बाख + 
सु, अम्बिका +सु, इत्यवस्थायां भाषो हस्वत्वाभावेन सम्बुद्धो चेऽति आप एष्वे सोरुकार 
स्यैरसंज्ञायां लोपे सति सस्य रपे ति च जम्बा३े, अम्बारे, अम्निके, इत्याष्टीनां सिद्धिः 
परत्येतभ्या । पतते हलादौ च रमावदिि। अरखदेश्चाभावपक्ते, हरादावपि च रमावदि- 
त्यथः । मत्वेति । "मति टा? इव्यन्न “शेषोऽव्यसखिः इति धिषन्ञायां स्षस्यामपि “जाको 
ना सियाम्” इत्यन्न “ल्ियाम्”' इति पृयुंदाक्ता्नात्वम्, डिन्तु “इको यणचि? इति 

कौ सवंनाम सज्ञा हो, विकरे । तीयस्य--तीयप्रत्ययान्त (६७ ए० देखो) शन्दोकी सर्वनाम 
सज्ञा शे, विकल्पपे । अखयु--त्रसयुक्त ज “ड-ल-कः तद्वान् जो ( श्रम्बाथक ) शब्द, उनको 
इस्व नहीं हो 1 किति--द्य--उवडके स्थानी रहे, “लीः शब्दसे भिन्न रहे तथा निलस्री 
लिज्ञ रहे, देषा जो दीष हकार शरीर ऊकार, उनकी नदीसज्ञा हो, डित्के परे विकल्पते । ओर 
स्व इवणं~उवणकी नदीसक्षा द्यो, डित् परे लीलिङ्मे विकटपसे 1 

नोटः-- “डिति स्वश्व” शस सूत्रम 'चः का उपादान है, इसलिये चकारसे--\हयङ्व- 
ढस्थानौ नित्यख्रीलिङ्गावीदूतौ नदीसन्ञो वा स्तो डिति परे इत्यर्थकं “जिति” यह एक पृथक 
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च इउवर्णौ यां वा नदीचज्ञौ स्तो हिति । म्ये-- मतये! मत्याः २-मतेः २१ 
नदीत्वपक्ते परत्वात् “श्रौतः इति ड रौस्ये प्राप्ते । इद्द्धयाम् 1 ५।३।११अ नदी- 

सज्ञकभ्याभिदुद्थां परष्यं डेराम् यात् \ पन्ते-अच्च घेः मत्यम्--मतो । 

शेष इरिवत् । एवं बुद्ध यादयः ॥ जिचतुसेः खियां तिसचतसख् 1७२ ६६। 
ज्नीलिङ्गयोरेतयोरे तौ स्तो विभत्तौ ॥ अचि र ऋतः 1७२1१००} तिख चतखो ऋतो 

 रादेशोऽचि  गुणदीर्घोत्वानामपवादः ! तिखः २ । तिभिः) तिसभ्यः२। आमि 

यणि कृते “मत्याः इति रूपम् । मत्ये । "मति + ए" अत्र “डिति हश्वश्च"” ईति नदी- 
सायाम् “आण्नयाः इस्याडागमे रित्वादाद्यावयवे “मति-जा प इति जाते 
“आरश्च; इति बुद्धौ सत्याम् “दे इति भूते “इको यणचि? इति यणि कते “व्यैः 
इति रूपम् । नदीसङाभावे “शोषो घ्यसष्ड” इति धिखद्दायां ““वेहित्तिः? इतिं गुणे 
क्ते ^“ चोऽयवायावः” इत्यदेशे मतये" इति । भव्या- । "मति ङसिः इत्यत्र इका 
रस्य उस्य चेत्खश्चायां रोपे च “डिति हस्वश्चः; इति नदीसद्छायाम् “जाण्नद्या 
इष्याटि “आटश्च» इति च्रद्धौ “इृक्तो यणचि” इति यणि च छते सस्य रष्वे विसं 
च छते मत्याः इति रूपस् । विखक्ञायां हरिवत् । मत्यामिति । मति +ड! 
इस्यत्र “ङिति हस्वश्च” इति नदीसक्तायां ““इदुद्धाम्'” इति ङंरामि विहिते सति 
तन्न स्थानिवद्भावेन डिःत्वमानीय “आण्नद्याः” इष्याडागमे “आट इति शद्धो “इको 
यणचि इति यणि “मत्याम् इति। नदीसन्ञाभावे “"शोषोऽध्यसखिः इति धिषन्ञायाम् 
“अच घे.” इति डरौषवे षेरकारादेरो च छते “वृद्धिरेचि” इति चद्धौ च विहितायां 

धमतौः इति ख्यम् । यणदीषोत्वानाभिति । “ऋतो डि» इति गुणस्य “श्रथमयोः? इति 

पूर्वसकर्णदीर्घ॑स्य “तत उव्» इ्युष्वस्य च रस्वमपवाद्ः इत्यथः । तलि इति । शि 

जस्" इत्यत्र “ब्रिचतुरोः खियां तिसृचतख'' इति तिख इष्यादेशे जस्येर्सदस्वे रपे च 

“तिख + अस्, इति जाते “ऋतो डिस्वेनामस्थानयो इति गुणे प्राप्ते त भ्रवाभ्य 

वात्य दै शौर “खीलिङ्ञै स्वौ चेवर्णोवसों नदीसङज्ञो वा स्तो डिति परे इत्यथेक ““इस्वः” 

यह् श्रपर वाक्य है । एवच्च पर् वाग्यत “मत्ति" शब्दकी नदीसक्चा डितिके परे िकल्पसे होती 

दे । यहां “अदली” पयुदास नदीं लगता, क्योकि श्टयड्वडस्थानौः इसका जरा अन्वय दोना 
ह वदरीं पर तस्सम्बन्धी “अखीः पदकी श्रनुदृत्ति होती ह । 

इदुद्--नदीसङ्ञक हृस्व श्कार-उशरपे पर “डि” को शामः देश चे ! त्रिचतुरो- 
खी क्लिगमे वतमान शतरि" श्रौर श्चतुर” शब्दके सथानम यथाक्रमसे तिख, चतस भदेश हो, 
पिभक्तिके परे ! अचि र--तिस श्रौर चतख शब्दके ककारके स्थानम रेफ चदश हो, अच् 

के प्रे । गुणदी--“डि" विभक्तिमं “ऋतो डि" से प्राप्त युण श्रौर “शसः विभक्तिप “श्रकः 
५ सवणे से प्रा दीघं एवं डसि-डस्, विभक्तिमे “ऋत उत से प्राप्त उत्का रेफादेश बाधक हे । 



स्ट मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्त्नी° 

युट् \ न तिखचतश्च 1६}818। एतयोनमि दीर्घो न \ तिसणाप् । तिषघ ॥ 

रत्वे सत्याप् ! दवेर! द्वाभ्याप् २॥ द्वयोः २ ॥ गौरी । गौर्यो । गौयः' 
[के ॥ 5५ । [र ऋ | | ¢ 

गौरि ¦ नौयँ-इत्यादि । शेषं बहुश्रेयसीवत् । एवं नय्ादय- ॥ लद्दमीः ! शेषं 

“अचि र् छतः इति रेफादेशे सथोगे सस्य रुत्वे रस्य विसगस्वे च “तिर. इतिं 
रूपम् । शसि तु “श्रथपमयोः” इति प्रबाध्य ““अचि र ऋतः इति रेषादेशे सयोगे 
सखस्य सत्वे शस्य विखभेस्वे च हृते 'तिखः, इहि खूपम् । निखमामिति ! "तिस + जनम्? 
इति स्थिते नुर च बाधिष्वा “अचि र तः" इति रखे प्राप्ते “नुमचिरतृडवद् भाव- 
गुणेभ्यः नुद् पूवेविप्रहिषेधेनः? इति रत्व बाधित्वा जुट कते (तिर् + नाम्” इति 
स्थिते “नामिः इध्यनेन दे प्राप्मे “नन विद चतस” इति निषिद्धे “ऋवर्णान्नस्य 
णस्वं वाष्यम्”› इति वार्तिकेन णत्वे विहिते "तिष्ठणाम्? इति रूपम् 1 सुपि “आदेश्च 
प्रतवययोः” इति षये "तिसृषु, इति रूपम् । गोरीति । गोरशब्दात् गौरादिरक्षणङोषि 

'्यस्येदि च» इत्यार्षे गौरीश्चञ्दः। तस्मास्सुः, तस्य हस्डथादिना खोपे "गौरी 
इति रूपम । मायो । "गौरी +जौः जत्र “प्रथमयोः पूर्व॑सवणैः, इति पूर्वसवर्णंदी घत्वे 
प्रप्ते दीघोजि च” इति पूर्वसवर्णदीघंनेषेधे “इको यणचि” इति यणि “अचोरहा- 

भ्यां द्र” इति द्विखे संयोगे च करते "गौर्यो, इति रूपम् । हे गौरि । गौरी +सु, अत्र 

ध्युरू्याख्यौ नदी» इति नदासक्ञायाम् “अम्बार्धनयोदस्वः' इति हस्वस्वे “९डहस्वा- 

व्सम्बुदधे," इति सुरेपे हे गौरि, इति रूपम् । रचमीः । “रुरेसंट् च” इति ऊच 
धातोरीभ्रव्यये सुडागमे रदमीशब्द्ः । तमाद् सौ समा पते उकारस्पेस्सन्ञर्या रोपे च 

'अङयन्तव्वान्न सुरोपः, छन्तु सस्य रुषे विगँ च (छचमीः इति रूपस् । गौरीव - 

दिति । अम्बार्येदयादिनदीकार्यमिर्यर्थः । स्वरौ । स्स्यायतः सं गते मवतः शेकशोणितेऽ- 

स्याभिति खी, तस्मार्खौ दरङथादिरोपे खो, इति रूपम् । हे स्व । अत्र नदीसंक्ता- 

याम् “अम्बार्थनयोरहस्वः इति हस्ये ““एङृश्वात्०” इति सुरोपे ह चि" इति । 

स्तिया श्नि । “अचि श्युधातु >” इस्यतोऽचीति इयङिति चायुवतेते, तदाह --भरस्येय- 

दित्यादिना । स्िथै। श्लो +ड इध्यत्र ऊस्येत्सन्तकतखे रोपे च नदीसं्ायाम 
स 
न तिसु--तिख-चतस शब्दको नामे परे दीं नदीं दय । 

नोटः-- नत्व सख्यावाचक “ति' शब्द श्रौर चतुथं संख्यावाचक “चतुर्! शब्द जित्य 

बहुवचनान्त दै । 
शत्रः शब्दका रूप, सखीलिगर्न--तिखः र; तिखभिः, पिखभ्यः २? विसणाम्, 

तिखषु । पुंलिङर्भ--त्रय-' वोन् , तिभिः, त्रिभ्यः २ चयाणाम् , त्रिषु । नपु सकर्म-~- 

जीणि २, दोष पुवत् । ̂ ्वतुर' क्ष्दका रूपःखीरिन्गरम --चालः २, चतसृभिः, चतसत्यःर› 

चतसृणाम् , चतसषु । पुल्लिङ्ग --चप्वारः, चचुरः, चतुभिः चतुभ्येः २, चतुर्णम् › चतुष । 

नपुंसकर्मे-- चत्वारि २, देष पवत् ! 



प्रकरणम् ] सुधा-इन्दुमती-रटीकाद्धयोपेता । ८६ 

पीरीवत् । एवं तरीतन्त्यादयः! घी हेन) द्याः 1६७७६ शअह्ेयडः 
जादौ प्रत्यये ! च्ियौ । चलियः ¦ इ(-ऽस्दासोः ।द६६। ८०] अमि, शसि च छिया 
इयद् वा । चियम्-द्ीम् । चलिय.-ल्ीः । दिया । चयं । चिथाः २ ) चियोः २ । 

परत्वान्नुट्-ल्लीणाम् । च्यम् । चष श्री श्रियौ । ् चियः\ श्चियस् । 
श्चियौ । शियः । धिया । श्रीभ्याम् । श्रीमि. । नेयङ्वङ्स्थ्पनादस्ो । भथ 
इयद्वडो म्थितिययोस्तावीदूततौ नदीसंज्ञौ न स्तो, नतुल्ी। श्रीः) डिति 
इस्वक्षेति वा नदीत्वम् । नरिये--श्निये । श्रिया २--नियः२ । ङ!5ऽमि ।९।७५। 
इयद्वट स्थानो ्याख्यौ यू श्यामि वा नदीसंयैस्ते, नतु ल्ली श्रीमाम्-धियाप् ३ 

“जअण्नदधाः? इत्याटि “जारश्च, इति चद्धो “दिया” इत्यनेन इयडि च विहिते ^सत्रयेः 
इति स्वीणभिति । स्तरीश्चब्दादामि श्री +म्? इकति स्थिते अत्र “स्त्रियाः, 
इतीयङ परत्वात् बाधित्वा “हश्वनदपेो चुर” इति चुडागमे पञज॑न्यवर्रू्षणपच्तरया 
दीघं कते “अट॒कुष्वाङनुम््यवायेऽपि?” इति णते विहिते 'स्त्रीणामूः इति । श्रोरिति । 
धरयन्स्येतामिति श्रीः । श्िजसेवायामितिधातोः ““किठउचिग्रच्दिभिखद्रभज्व दीर्घो 
ऽछम्प्रलारणञ्च” इति क्रिप्, ग्र्रतेदौघश्चेति निष्पश्चात् श्रीश्चञ्दात् सुः । अङ्यन्त- 

त्वान्न सुरोपः । प्रयाविदि । श्रीन्ञब्दात् ओ समागते “प्रथमयोः पएूदं्वणंः इति 
बाधित्वा “जाचिश्नुधातु ०» इतीयङ करते मिरित्वा शभ्ियौ इति । ह श्रीरिति । श्रीश्च- 
द्ाव्सम्बोधने सावागते “नेयङवङस्थानावस्ती” इति नदीप्वाभावे “अम्बाथनदो- 
ह स्वः” इति ह स्वाभवि सस्य रस्वे रश्य विसगस्वे च "हे श्रीः, इति । श्रिये, भिवे इति । 
श्री + ङः इध्यत्र “च सन्याख्यौ नदी, इति नदीसंक्चायां प्रास्षा्यां “नेयङ्वडश्थान।- 
वी" इति निषेधे “डिति हस्तश्च" इति ङिति चिङस्पेन नदीसक्ायां तायाम् 
"जाण्नद्याः" इष्यारि "जारश्च इति पूवपरयोः स्थाने शद्धो छइताधाड् “अचिश्नु- 
धातु० इतीयडि भिस्वा *न्रियेः इति 1 परे-““{ङति स्वश्वः” इति नदीखन्ञाभवे 
इयि श्रिये इति रूपम् । भ्रमति । श्वी आदः इति स्थिते अत्र “युख्याख्यौ 
नदः" इतिं नदीसनज्ञाया प्राप्तायां "नेयक्दङ्् स्थानादद्धीः इति निषिद्धे “वामि, इति 

तरतन्त्यादयः-“जवी-तन्त्री-तरी-खच्मी-धी-दही-भीणास्युणादिषु । 
सक्त खी रिङ्श्चब्दानां न सुखेपः कदाचन ॥* 

खयाः-- लीः शब्दको इयद् हो, न्रजादि प्रत्यक परे । वाऽम्--गरम् ओर छस् 
विभक्तिकं परे प्ली" च्नब्दको इयड श्रादेश्च द्ये, विकल्पे । 

नेयदुः--ध्यङ् उवड्के स्थानी जो दीर्घं ईत-उत् उनकी नदी सङ्ञा नकं छे शीः 
रब्दकों छोडकर । अर्थात् डी शब्दको ' निषेव नदी हयो । वाऽऽभि--ह्यड उवङ 
स्थानी तथा निच्य स्त्रीलिङ्ग जो दीं ३त्-उत् उनकी नदीसक्ना हो, ८ पमाम्? विभक्तिक 

क 



६० मध्यसिदान्तकोमुदी- [ अजन्तन्नी°- 

हौ--भ्रियाम्-ध्नियि ॥ चेुमंतिवत् \ सिया । ५१।६द] लीवाची कोष्ट 
शब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते ॥ ऋन्नेभ्यो ॐीप् 19९1 ८ ऋदन्तेभ्यो, नान्तेम्यश्च 
ल्ियां डीप्. । कोष्ट्री-गौरीवत् । वधुः । शेष नदीवत् । भूः--भरीवत् ॥ 
स्वयम्भू---पुंवत् ॥ न षरुस्वस्ादिभ्यः 19 १।१० पएम्यो डीपृयापौ न स्तः ॥ 

स्वसा तिस्रश्चतख्खय ननन्दा दुहिता तथा] 
याता मातेति सेते स्वखादय उदाहृताः ॥ १ ॥ 

स्वसा ! स्वखासे ! स्वसारः । माता-पितृवत् ! शसि-भातः \ दयो्गो वत् १ 
रा --पुवत् । नौर्लोवत् 1 इत्यजन्ता- खीलिङ्गाः । 

वा नदीसक्ञायां ““हस्वनधापो जुट» इति लुटि पजन्यवल्छक्तणन्यायेन दीघं “अग्ुप्वा- 
ङलुम्न्य्वायेऽपिः इति णस्वे श्रीणाम्? इत्ति । नदीस्वा मावपक्ते - इयङि श्रियाम्? 
इति । श्री डः" इत्यन्न “ङिति हस्वश्च इति नदीखे “ङराम्नदाम्नीभ्यः""इति ङेरामि 
"लाण्नद्या. इत्याटि “जारश्च, इति बद्धौ ““अचिश्नुधातु० इतीयङ श्रियाम्? 
इति । नदीष्वा मावपक्ते इयडि “श्रयिः इति रूपम् । क्रोष्टौति । क्रोष्टुश्चञ्डात्सीष्वे 
ध्योस्ये “स्याञ्च” इति तृज्वद्धावे "कोष्ट, इति जाते ऋडद्न्तत्वात् “छन्नेभ्यो 
छ्ीपः इति डोपि इकारपकारयोरित्सन्कल्वे कोपे च "करोष्ट् + ई इति स्थिते यणि 
निष्पन्नः “करोष्टीः शब्दः! तस्म्सौ समागते हरेडयादिना रोपे कृते सति चकरोष्टीः 
दति रूपम् । रिति \ अर सु इत्यत्र सस्य हस्वे रस्य विसगते च “रः इति रूपम् \ 
स्वयम्भू पृम्वदिपि । स्वयम्भूञ्चडइस्य चतुरानने रूढलवाव् जिव्यस्नीत्वाभावेन न नदीरव- 

मिति भावः। रसेगि । शस्व + सु" अन्न (ऋन्नेभ्यो डीप्? इति डीपि प्राप्ते न “षटेस्वं- 
छादिभ्यः' इति ङोपो निषेधे “दु श्चनस्एरुद सोऽनेहसां च” इत्यन डिः डिष्वादन्त्या- 
वयवे जाते अनुबन्धलोपे स्वक्षन् + सृ, इति स्थिते “अप्ठृन्तृच्, इति दीं “हटडया 
भ्यो०”» दति सरोपे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नश्य रोपे “स्वसा इति ! 

इरयजन्ताः स्नीठिद्धाः 

परे, विकत्पसे-- भ्लौ" रखन्दको दोडकर । द्यां च~म्त्रीवाची क्रोष्टुः शब्द तृजन्त 
( कोष्ट न्द ) के सदृश रूपको प्राप्त करे । श्रांत पुचिङ्गके समान सखीतिग्मे भी 
ऋकारान्त बन जावे! ऋन्ने--कदन्त श्रौर नान्त शब्दो “डीप्” प्रत्यय दो, खीलिगमे।, 
न षट्--षरसङक भ्रोर स्वखदि ( स्वख-तिर-चनस-ननन्द-दुदितृ-यात-मातु ) श्रोते 
डीप् ्रौर यप् प्रत्यय नदीं हो| 

इसप्रकार “इन्दुमती रोकार्मे श्रजन्व्ीलिङ्ग प्रकरण समाप्त हृश्रा । 



अथ अजन्तनपुसकलिड्गः 
अतोऽम् ।9१।२६॥ शअ्रतोऽज्ञललोबात् स्वमोरम् \ ज्ञानम् । “द्हस्वा~ 

दिति सम्बुद्धिलोपः ज्ञान । नपु सकांच्च ।७।२।१६। क्लीबादौडः शौ स्यात् ! 
मसन्ञाय।म् । यस्येति च ।दो८।१४८ो ईकारे, तद्धिते च परे भस्येवर्णास्वर्णायो- 
लोपः 1 इत्यकारलोपे प्रति । (ओडर श्यां प्रतिषेधो चाच्यः) ] शने , जश्टा- 
सोः शिः ।अ१।२० क्लीबात्परयोजेश्शसोः शिः स्यात् ५ शि सर्वनाम 
स्थानम् 1१।९1४२। शि" इत्येस्सवनःमस्यानंश् स्यात् ! नपुंसकस्य भलचः 
॥७1१।७२। मलन्तस्याऽजन्तस्य च कलीवश्य युमागमः स्यात्स्वंनामस्थाने । 

मिदचो.ऽन्स्यास्परः ,।१।१।४७। अ्वां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवाऽन्तावयवे 
भित्स्यात् । उपधादीधः । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत् । शेष युवत् । एवं धन~-वन-फला 

श्ञानमिनि । क्ञानशरञ्दात्सावागते “अतोऽम्? इति सोरमि छते ‹ अमि- पूवः” 
इति पूवं रूपेकादेशे “हानम्, इति रूपम् । हे ज्ञान इति ' न्तान +- सु? अत्र “अतोऽम्* 
इष्यमि “अमि पूवः इति पूर्वरूपैकादेशे हानम् इति जाते ““एडहस्वात्सम्बदधः, इति 
मरोपे ट त्रान इति । ज्ञाने इति । “स्तान् ओः इध्यत्र "नपुलकास्च,ः इष्यौकारस्य 

शषीव्वे शस्येस्सन््ञायां रपे च च्तान ई इति जाते “यचि भम्" इति भसन््ञायां 
“यस्येति चः इति अकाररोपे प्राप्ते “जौडः श्यां प्रत्िपेधो वाच्यः? इति निषिद्धे 
“जाद् गुण,» इति गुणे च कृते श्लाने' इति । ज्ञानानि ' ज्ञान +जसु' हस्यत्र “जरक्ञ- 
सोः शिः” इत्यनेकाल्ष्वाजसः स्थाने शिवे छते “क्षि सर्वनामस्थानम्” इति शशिः 
इस्यस्य सर्वनामस्थानसक्ञा्यां “नपुंसकस्य क्रकचः” इति नुमि “.मिद्चोऽन्स्यास्परः» 
इति योगेनान्व्याज्रूपस्य नस्यान्त्यावयचीभूते उकारमकारयोरिस्सन्ञायां छोपे चं 
“तानन जि" इति जाते श्चकारस्येत्सन्ायां ङोपे च छते “स्वनामस्थनि चाऽसम्बुद्धौ 
इति नान्तोपध्चाया. दीघल्वे च्हानानिः इति । पुनस्नददिनि । अस्-जौर्-शस्सु-क्ानम् , 

अतोऽम्रू-त्रदन्त क्लीव ( नपुंसक ) श्रगसे पर सु" श्रौर “अमः को “रम्, ्रदिश्च हो । 
. नपु--क्लीबन्त श्रगसे पर श्रौड' के स्थानम करौः आदेश हो, 
यस्येति~--भसङ्ञक इवण श्रौर श्रवणेका लोप हो, ईकार श्रौर वदित्कै परे । 
जौडः--्रौड' स्थानिक शी" के परे भसक्षक इवणं-प्रवणका लोप नद हो ॥ 
जश्श्ञ--क्लीवन्त ्ंगसे पर जस्-शस्के स्थानम शि" श्रदेश हे । 
क्षि सर्व- दिः की सवं नामस्थानसंश्ा दो । 
नपु--मलन्त श्रीर् भजन्त क्लीवको सुमागम दो, सवंनामस्थानके प्रे । 
मिद--भचोकि भव्ये भ्न्त्य जो शरच्" उससे पर श्रौ उस्तीकै श्रन्त्यावयवमिद् 

( सुमादि ) कायं हे । 



६२ मभ्यसिद्धान्तकोसरदी -- [ ञ्नजन्तनपुं° 

दयः ॥ अडूडडतेसदिभ्यः पञ्चभ्यः ।७१।२५। एभ्यः वलोबेभ्यः स्वमोर - 
द्डदेशः स्यात् ॥ 2; ।६।७।१७३। डिति परे मत्य टेलोपः । कतरत--कत- 
रद् । कतरे। कतराणि। हे कतरत् । शेषं पुंवत् ! एवं कतमत् । इनरत 1 
अन्यत् । अन्यतरत् ॥ श्रन्यतमः शब्दस्य तु अन्यतभःमित्येव ¦ (रकतराल्ति- 
षेधो चाच्यः)) एकतरम् ॥ इर्यो नपुंखङ़ प्रातिपदिकस्य 1१।२४७) श्रज- 
न्तस्येस्येव । श्रीपं तानवत् ¦ स्वपरोनेपुंखकात् ।७।१।२२) क्लीजादद्(रस्व- 
मोलद् स्यात् । वारि । इकोऽवि विभ क्तौ 1अ१।७३। इगन्तस्य कतीवश्थ लुगि 
कण पा ७०न भद भका १ 

ङाने, स्तानानि, इति कमेण ङूगगीष्य्थः । कनरत् ! कतरसुः अत्र “अद् इतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः" इति शुः इ्यस्य स्थाने अउडि छते छतर + अद् डः इत्ति जाते “दरन्ध्यस्” 
इति इस्थेस्सब््तायां “तस्य रोपः” इतिं रोपे च "कत्तर + अद्" इति भूते " यचि सम्” 
इति भसन्ञायां “टे. इति दिसज््रस्य रेफोत्तरवत्यकारस्य रोपे मिला “कतरद् 
इति, अत्र “वावसाने, इत्ति विकट्पेन चरस्व कतरत्? इत्ति च रूप । दे करत् इति । 
कतर + सु" इति स्थिते “एकवचन सम्डुद्धिः” इति सम्बुद्धिसस्ायाम् अद्डतरादि- 
भयः पञ्चभ्यः" इ ति सु-दस्यस्य स्थाने अद्डादेशे करते उकारस्येप्न्ञायां रोपे च मस. 
ज्ञायां टिखोपे च कते कतर् + जत्, अन्न यदु हस्वान्तं तदुङ्ग न, यस्चाङ्ग~कतर्? इत्ति 
तद् हश्ान्तं न ¦ ईति न “शह स्वात्सःद्धेःः इति करोप इति भावः । तङह- 
^= भतदद् इतिः । अधधमिति ¦ श्रापा सुः अच्र स्वो नपुसके प्रातिपद्किस्य' 
इति दस्वत्वे “जमोऽब्, इति खारमि “अनि पूवः इति पूवेरूवेकरूदेशे 
श्रीपम्? इति । 1नवरदिति ! हस्वविधानाव् दीर्घान्तथप्रयुच्छो न कथिद्धिशेष 
इति भावः । वारेणी । कारि~+जः इत्यन्न “नपुसास्चः द्रव्यौशारस्य 
शीत्वे शस्य रोपे च कते श्वारि इः इति जाते “दक्छोऽचि विभक्तो इति तुमि 
कृते उभि गते वारिनच् ई इति जापते “अय् कुप्वाङ ुस्न्यवायेऽपिः इतिं नस्य 
णत्वे "वारिणी' इति रूपम् । वारीणि ! ष्वारि +जस्ः इत्यत ““जरशसोः शिः” इति 
जसः स्थाने किष्वे “शशि सवेनासस्थानम्ः' इति शीस्यस्य सर्वनामस्वानस्वे "छडक्ष- 1 

अदू--उततरादि पाचो कलावपि पर जो “सुर भौर “त्रम् उसको “ अद्द्" आदेश हौ । 
नोटः--उतरादिर्मे उतर, उतम प्रत्ययान्त रोर अन्य; अन्यतर्, इतर ये पोच दै । 
डेः--भदक्ञक टिः का लोप शो, छत्" के परे। एकत--गलीवभें वतमान (एकतस् 

शब्द्रसे पर शुः ओर (मम् को “वरद् देश नशं हो-देा करना चाहिये । 
हस्बी--नपु सकलिगर्थ वतमान च्रजन्त प्रातिपदिकक्तो हस्व हो । 
स्वमो--र्लोबन्त अङ्गते पर॒" भौर “श्रम् का लक् हो । 
दरको--दगन्त कलीवको नुमागम दहो, ् रन्नादि विभक्तिके परे । 



प्रकरणम् ] सुथा-रन्द्मती-टीकादयोपेतः । ६ 

विभक्तौ ! वारिणी वारीणि । न ल्लुमते्यस्याऽनिस्यत्वासन्ने सम्बुदधिनिपित्तो युग \ 

हे बारे--हे वारि । "्वेडिती"ति गुखे प्रपते ( चृदयोत्वत्व्वद्धावगुरेभ्यो चम् 
पुदविप्रतिषेघेन ) । वारिणे ! वारिणः २ \ गरिणोः २1 शुमविरे्ति लट् । 
वारीणाम् \ वारिणि । हलादौ हरित् ॥ छठतीयादिषु भाषितपंस्कं पुंबह्रा- 
लवस्य 1७1१1७९] प्रद्ृतिनिभित्तेक्ये भाषित्पेस्कमिगन्तं क्लीवं पुवद्मा राद्(- 
चवि । शअनादये--श्ननादिमै इत्यादि ¦ शेषं वारिवत् ॥ 

तद्धिते” इति श्येस्सन्लकत्वे “तस्य रोपः इतति खपे “इ्छोऽचि विभक्तो" इति सुमि 
इकारमकारथोरिस्संत्वे रोपे च “स्वंनामस्थाने शासम्बुद्धो” इत्ति नान्वोएधाया 
दीर्धतवे अयुङुप्दाङ्नुग््यवायेऽपि? इति णस्वे च छते चारीणि इति ङपर । न लभते. 
त्यस्यानित्यस्वादिनि ¦ तथाहि-“इकोऽचि विभक्छो इस्यत्राज्य्रहण चापकम् 1 तथाहि-- 
हलादिष्ध भ्यामादिष स्यपि चुमि “नलोपः प्रािपदिकान्नस्यः इति तस्य सोपश्चम्भ- 
वात् , सभ्श्द्धौ तु द्धक दुष्तवया प्रस्ययरूक्णाभवेन ठतच्र नुमः पाप्तेरमाकःस्च 
अन्चीत्ति व्यर्थं सत् “न द्धुमताङ्गस्य इन्यस्यालिस्यतां सापयतीत्ति भावः! 
वृद्ष्यौर्वेति । अतिखखिनीस्यत्र “सख्युरसबुद्धै इति णिटद्वादचृद्धिः प्राता, 
वारिणीस्यज् तु “अच्च घे" इच्यौस्वम् । प्रियक्तोष्टुनीस्यादौ तृञ्वद्धाकः प्राक्च । चारिण 
इस्यत्र घेडिति” इति गुणः प्राप्तः । तान् सर्वार् पूेविप्रतिपेषेव वाधिस्ना जुमिस्यर्थैः । 
वारिते ' वार +डः अन्न अनुबन्धरोपे चिववात् “ङिति. इति गुभे प्राप्ते ^ घृद् 
ध्यौरवतृञ्वद्धावगुगेभ्यो लुभ् पूर्वविप्रतिदेधेन इति पू्ेविग्रतिषेधस्य भरवटस्वाच 
“इकोऽचि विभक्छौ” इति नुमि णसवे च छते तारणे, इति रूपस् । वारोणामिति 
षववारि + आय्? अत्र परव्वान्डुट बाधिष्वा जुसि ग्राप्ते ^लुमच्िरद्ज्वद्धवेभ्यो चुट. 
पू्विप्रतिवेषेन” इति पूदेविप्रतिपेषरेन लुटि “नामिः इति दीं णवे च छते "नारी. 
णाम्” इति श्रनादमे-श्नना।दन इनि । पदे ुमोऽप्रबत्त. धिखहाया “घेडिंति” इति 

घृद्धथौ --उद्धि, ओतः वञ्वद्धाव श्र शुकी शयेक्षासे पूवंविप्रतिषेषेन ( पूवेकी 
प्रबलतारे ) (लुम ्ी होता हे । 

नोटः--“अरतिसखीनिः यै सख्युर सम्बुद्धौ से शिद्द्वावात् प्राप्त वृदधिको, ध्वारिरिः मेँ 

पित्वात् “अच्च वेः, से प्राप्त जओील्वको, श्रियक्रोष्टुनीः में प्राप्ततृज्वद्धावको भ्रौर् 'वारिणे-वारिणः 
मे 'पेडित्ः से प्राप्न युणको बाधकर नुम दोतादहै। यदी इस्त वात्तिकका उदाहरण 
समना चादिये। 

तृती--पशृत्तिनिभित्त एक होने पर जो भापितियुस्क इगन्त क्लीव, उसको पुंवद्भाव 
( पुंदिग के स्नान कायं ) हो, रादि-भ्रजादि विमक्तिके परे । 



६४ मप्यसिद्धान्तकोमुदी- [ श्ननन्तनपुं ° 

यन्निभित्तमुपाकाय पंखि शाब्दः प्रवत्तते । 
क्लीवघृन्ति तदेव स्यादुक्तपुंस्क तदुच्यते ॥ १॥ 
पीलंचच्तः, फलं पोलु, पोलने, न त॒ पीलवे 1 
चृत्ते निमित्तं पीरवं, तञ्जसवं तत्फले पुनः ॥ २॥ 

पीलुद्कषः, तत्फल पीलु । तस्मै-पीलुने । भत्र न पुंवत् । ृत्तिनि- 

शुणः। पुंवद्धावस्य वैसाषिकष्वेन तद्भवे न पुसकत्वे नुमि अनादिनेः इति रूपं 
साघु । शव्यादीति । अनादिनः-अनादेः । अनाद्योः-अनादिनोः । आमि तु जनादी 
जाभिस्येव । वन्र सध्यखत्ति च पुवदावे रूपस्वरूपाऽविरषात् । प्रथमाद्धितीययोभ्या- 

भादौ च वारिशब्दवदूपाणीति शेषः । यज्निभित्तमिति । यन्चिभमित्त, यच्कछारण य 

हेवुमुपादायोद्दिश्य युि-पुमर्थे शब्द भवतत, शब्दः पुस्त्वप्रयुक्तका्ांणि रभते । 

ऽरिस्ङ्गियः शब्दः यमर्थं भजमानः प्रघुत्ति गच्छन्नवकरोक्यते इति छोकस्य पूर्वाधं 
स्यार्थः । क्रीवाब्ुत्तौ तस्थ इदस्य नपुसके विद्यमाने सति तदेव, तदेव कारण स 
एव हेतुः ख एवार्थश्वेत् । वत् शब्दस्वरूप भाषितपुस्कं कथितपुंवत्वं उच्यते कथ्यते 
शब्दशशाखरविद्धिः ¦ शाब्दः पुंस्त्वे यमर्थं भजते यत् च शढडुस्वरूपं भजते तमे वाथ 
प्रधानीद्र्य शछब्दस्व रूपमपि पुवदेव भवेश्चेत् स शाब्दः भाषिषपुर्शसंक्तां रभते 
इति ताव्पर्या्थैः । नेन शब्डसारूप्यं मजमनोऽपि पुस्तवे विद्यमानोऽपि पिद" 'कछब्दः 

नपु्कखे फला्थंवाचफ़ भाषिनयुस्कवक्ञं न समादत्ते । प्रषत्तनिमित्तभेदात् । 
पिद्यु्तब्दस्य पुश्वे या प्रषत्तिस्तन्र यज्ञिमित्त वुक्तार्थरूप तस्य भेदात् इति भावः । 
य॑ घुकतरूपाथं निमित्तीकृत्य पिलुश्षजदः पुर्व कमते, तदस्य नपुखेऽसत्वात् एल 
यत्वेन प्रधन्तिभेदेन स्वरूपलादश्येऽपि भाषित पुश्कनां न रमत इति स्पष्टाथंः । तेन 
तस्य फरार्थकस्य पिलुशब्दस्य बपुसके पिल्युने इत्येव चतुर्थ्यां रूपं न तु पिरवे इति । 
अस्य शब्दस्य मावितपुस्कवक्ञाभावेन पुस्कत्वाऽप्रबत्तौ धिसक्तादिकायोमावेन 
पिव इति असंभवात् । दृक्षे निमित्तमिति ' बद्त्वव्याप्यजातिविशेषात्मकं पिलुस्व 

श्श्च्तिनिमित्तमिति । फरविशेषे तु वाच्ये फरुत्वन्याप्यजातिविशेषास्मकं पिलुस्व 

“यज्निभित्तसुपादाय पु शछड्द्ः भवतंते । छीबधृत्ति तदेव स्यादुक्पुस्कं तदुच्यते ॥ 
अ्यंभावः--माषितः पुमान् येन प्वृत्तिनिभित्तेन तद् 'भाषितपुस्कम् । अथात् नपुसके 

लिङ्गान्तरे च यस्य एकमेव वा्यतावच्छेदकं तच्छब्दस्वरूपं भाषितपुस्कसब्देन विवङितम् । 

सुष्टु ष्यायतीति सधीः तस्य ददावचि शयुधिया? ! श्रत्र घध्यातृतस्य, शओेभनज्ञानव- 

खस्य वा प्रवृत्तिनिभिन्तस्य पुज्नपु सकयोरेकतैवेति भाषितपुंस्कलवात् प्तृत्रीयादिष्विति पुवत्वपक्षे 
चमभावादियङः । तदुत्तम्-““पीदुधं्चः?» इत्यादि । 



प्रकरणम् ] सुधा-दन्दुमतो-टीकाद्वयोपेता । ६४ 

मित्तमेदात् ॥ अस्थिद्धिसक्थ्यदणामनङ्दातः ॥७1९।ऽ५॥ टादावचि । 
अस्लोपो ऽन; ।६&९२४। अद्रावयवोऽघवं नामस्थानयजादिष्वादिप्रत्ययपसे 
योऽच् तस्याऽकारस्य लोपः। द्ना) दध्ने । दध्नः २। दध्नोः २। 

विभषा डिश्योः ।द)९| १३६ अङ्गावयवो ऽसवं नामस्थानयजादिस्वादिषत्ययपरो 
योऽन् तस्याकारस्य लोपो वा, डिश्योः । दध्नि - दधनि ¦ शेषं वारिवत् \ एव. 
मरस्थिसकथ्यक्षि \ उधि । खधिनी । सुधीनि । है सुधे। हे सुधि । सधिया- 
उधिना । खधिये-खधिने इत्यादि ॥ मघ । मधुनी \ मधूनि । मधुना । हे मधो- 
हे मधु । एवमम्ब्वादयः ॥ सलु । सलुनी । सुलूनि । सुल्वा-सल्लन! । इत्यादि ॥ 
धातू । धात्रेणी । घातृणि । हे घातः । है धातु ¦ घ्ना । घातृणा! घातुणाम् ४ 
ति 
परच्तिनिमित्तमिति प्रष्तत्तिनिमित्तमेदात् इष्यर्थः । दन्न । दुधि टां इत्यवस्थार्यां 
“हुकोऽचि विभक्ाचिति नुमि भ्राक्षेऽपवादस्वाद्वाधिवा अस्थिद्धिः इत्ति अनडादेश्े- 
न्तादेशे इकारे अनडमदेशेन दधन + आ इति स्थितौ अर्लोपोऽनः, इत्यकारलोपे 
सति दधून् आः इति जाते परेण सयोगे द्ध्ना इति भवति रूपस् । द््ने, दध्नः, 
दध्नोः, दध्नाम् इस्यादौ दधिश्ड्दाद्जादिप्रस्यय परत्वेन अस्थिदधि इत्यादिना. 
नड प्रोक्तरूपाणौ सिद्धिरद्यः । दध्न-दथनाति ¦ सप्तम्यां डमे (विभाषाङ्िश्य)ःरितति ङौ 
जकाररोपस्य वैकलिपकेनाकारलोपाभावे दघनिः इति रूप साघु । सत्ति चाकाररोषे 
"दध्नि" इति तु भवस्येव यथाश्ञाद्म् । विया, छाघरनति सुध्यातृखस्य शोभनक्लानव.- 
स्वस्य वा प्रचुत्तिनिभित्तस्य पुंसि नपुखॐे च एुकःस्वात् पुंवत्वविकल्पः । तेन पुवद्धावपक्ते 
अजादौ विभक्तौ परे “अचि श्जुधातु” इतीयङ (सुधिया इति । पुवद्धावपक्ते-नुमि- 
'सुधिनाः इति । पुरवा, लनस्५ादि ` शयोभनख्वनङवृत्वं प्रघत्तिनिमित्तमेकमिति पुंव. 
स्वविकल्पः । पुवस्वे हस्वाभवेनाधिस्वात् नाभावो न, जुममावश्च । “ओः सुषिः इक्ति 
यण् सुरुवा । पुवत्वाभावपरते तु यण बाधित्वा नुम् डन. इति । धातृखि । श्वाबृ + 

अस्थि--भस्थि, दधि, सक्थि आर भ्रात्त शब्दके उदात्त श्ररङ् तदेश हो, दि अजादि 
विभक्तिके परे । अर्खो--अ्ावयव, चसवनामस्थान यादि तया अ्रजादि-स्वादि प्रत्यय परक 
शन्? के श्रकारका लोप हो । विभा--भज्ञावयव, श्र्वेनासस्थान यादि तथा भ्रजादि-स्वादि 
प्रत्यय परक श्रन् के श्रकारका लोप ददो, "डि" च्रौर श्चि" के परे विकल्पे । 

नोर --यजादिमे थय -ग्रनादिः पेसा दै । अथात् यादि ्रौर् श्रनादि।( ध्य् ्रादि- 
यजादि स्वादि" सा श्रयं करना गलत है} । 

मधुना “घु मये पुष्परसेभ--“धुवेसन्ते चेतरे च» इति वोशात् *मधु शब्दस्य 

भाषितपुस्कसेऽपि पुन्रपुस्कयोः मधुत्व~वसन्तलादिख्प्रदृत्तिनिभित्तमेदात् 'तृतीयादिष्विश्ि 

स पुवस्वम् । 



६दै मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ अनन्तनपु* 

एवं ज्ञातृ कव्रौदयः ॥ ष्य्ठ रग्थस्वादेसे 1१।१।७०। आदिश्यमानेषु हस्वेषु मध्ये 
एच इमेव स्यात् । प्रय । ्रय॒नौ } प्रयनि । प्रयना--इत्यादि ॥ परे! प्ररिणी । 

प्ररीणि ' परिणा \ ""्दकदेशधिददयनन्यदत्ः' । प्रराभ्याम् । प्ररीणाम् ॥ सुदु । 

खनुनी । सुनूनि । सखनुना-इस्यद् ॥ 

इत्यजन्ता नपुखकरलिङ्गाः ॥ 

जसः अच्र ““नश्शसोः किः” इति जसः शिखे “किः सर्वनामस्थानम्? इतति शैः 
सर्वनामरथानसवे श्ारस्येस्छंन्तायां रोपे च ““नपुसकस्य क्षर्चः” इति जुमि उभि 
गते सति '"वर्वनामस्थारेवाऽसख्छुद्धी" इति नान्तस्योपधाया दीर्घत “छवर्णाज्ञस्य 
णस्व वाच्यस्» इति णवे न्वा्तुणिः इत्ति रूपम् । इ धात. है धातृ । है "धात् +सुः 

अत्र “स्वनः नंपृश्षकात्ःः इत्ति खौरोपे “न लुमताङ्स्यः, इत्यस्यानिस्यस्वासरस्ययस्चणे 
खण्बुटिनिभित्तकशुणे अकारे रपरे च जाते रेफस्य विसगें हे घातः, इति । पक्ते- हे 
धातृ" इति । वारगकवृत्वस्पग्रघ्त्तिनिमित्तक्यात् याद्ावच्ि पुवस्वविकस्पः। प्रच । 
भच्ष्टा चोः यश्येति बहुवीक्टौ प्रयोश्चब्दुस्य “हसो नपुसके प्रातिपदिकस्य”, इति 
हस्वे -““"टच इग्धस्वादेसे” इत्ति एञूपस्यौकारस्योकारे कृते श्द्य सु" दक्ति स्थिते 
"“स्वमोर्नपुंषकात् इति सोपि शरद्य, इति रूपम् । पचुतेत्यारि । मदयक्ष्दस्तु उदन्तो 
नपुंसके । तथाच पुरिः प्रयश्दस्य भाषित पुस्कत्वेऽपि नपुश्चरे ्रचयुश्षञ्दस्य तद्पेक्तया 
भिषशस्वेन भाषितपुस्कस्वाभावान्न घुवव्वमित्ति वोध्यम् । शेषं मधुवत् । प्ररि इति, 
अह्ष्टः राः धनं यस्य इति बहुनी प्रशशब्दः । तस्य नपुस्कह स्वत्वेन इकारः \ सुटि 
हखदौ विभद्धौ च वारिवत् । सोलक्षस्वाव् “रयो हरिः, इत्या्वं न । हरदो तु 
एकदेश्चविद्तमनन्यवत्, इत्ति यथा ि्रटुष्डे शुनि नाश्च न गदभः इति तथेवं 
भरेशब्दस्य इश्र्पेण विज्घतस्वेऽपि “रायो हि" इत्याकारादेशे विहिते-प्रराम्याम् , 
प्रराभिरित्यादि । प्ररीणामिति । श्ररि आमः इति स्थितो “इकोऽचिविभक्ताविति सुम् 
भामि नुट् च प्रास्तयोनु टा नुम् बाध्यतेसंनिप।वपरिभाषषया नुटि प्राप्तेऽपि दीर्घ. 
ऽभावे नामि इति आरंभष्वास््यत्तिन परिभाषा बाध्यत इति भावः । तेनाभि प्ररीणा- 
मिस्येव साधु  प्ररणाम् इति माघवोक्त तु अप्रमाणम् ऋषिवचनाभावात् । 

इत्यजन्तनयुंसकलिङ्गप्रकरणम् । 
[1 

एत्च--हस्वता विधान दने प्र “एच्” के स्थानर्म'दइकृः दी इस्व हो । श्र्थात् (~, "कै 
स्थान मे “® च्रौीर् श्रो-शी' वै स्थानम ड ही हस्व हो । 

इसप्रकार इन्दुमती" रीका भ्रजन्तनपुंसकलिग प्रकरण समाप्त हन्ना । 



अथ इरन्तर्पु्िङ्खाः 
डो दः ।८।२।३९। दस्य ढः ध्याञ्फलि, पद्न्ते च । दष्ड्थानितिः सु- 

लोपः ! पदान्तत्वाद्वस्य ठ“ । अश्व चत्व ! लिट्, लिड्! लिहो २१ लिहः) 
लिड्भ्याम् ! लिख लिट्सु, ॥ दादे्धातोेघेः ।तो२1३२। भलि, पदान्ते चोप- 
देशे दादेधातोदृस्य षः! एकाचो बद्यो भष मषन्तस्य स्भ्वोः 1८२३७ 
धात्ववयवस्येकाचो मषन्तस्य बशो भष , घे ध्वे पदान्ते च । इद व्यपदेशिवद्धा- 
वेन धार्वषयवत्वाद्भष्भावः \ जश्त्ववरं । धुक्, धुग् 1 दुद्ौ\ इः दुह्य । 

घुपभ्याम् । धुद्धं ॥ वा इदसदष्णदष्णिटाम् ।८।२।३३। एषा हस्य वाचो 

लिर् लिड् । छिह--जास्वादुने' छिप् 1 कृदन्तव्वाव्ातिपदिकसं सायाम् “रिह + सु? 
इति स्थिते उश्छरस्येस्यंक्तायां रोपे च “हरुक्यारभ्यो दीघांससुतिस्यप्रक्तं दलः, इति 
खरूपे “हो ढः» इति हस्य ठत्वे “वावसाने” इति चवं च कृते “छिद्, इति । चच्वां 
भावपक्ञे 'ङ्िडः इति । लिड्भ्याभिति ॥ डिह् + भ्याम्? अन्र “हो ड. इति हस्य उत्वे 
स्वादिष्वसवेनामस्थानेः इत्ति पद्स्वात् “शसं जशोऽन्ते इति डस्य उत्वे “छिद. 

अयाम्” इति । लिट । “छिह + सुप्? अत्र पकारस्येत्सत्तायां छोपे च “हो ढः” इति 
हस्य उष्वे “स्वादिष्व सर्वनामस्थाने" इति पदसक्ताया “श्रां जकोऽन्तेः इति स्य 
डते “डः सि धुट्” इति सस्य छडागमे टिवादुादावयवे उकाररारयोर्निघत्तौ 
“खरि च> इति चत्व, पुनश्च इकारस्य “खरि चः? इति चत्व च “छिरस्सु, इति रूपम् ! 
धुडागमाभावे "खिट्, इति । दादेधातोरिति । धातोरिस्यावतंते । तत्रैकमतिरिच्यमान 
सुपदेशकालं रुदयतीस्याक्येनाह--ऽपदेश्च इति । इद ॒व्यपदैरिवद्धावेनेति । विक्षिष्टः 
अपरेक्षः भ्यपदेशः सुख्यव्यवहारः । खोऽस्याऽस्तीति भ्यपदेक्ली । तेन सुस्य व्यपदे 
क्षिवत् 1 धाताबेव धास्ववयदरवन्यवहासे गौणः, राहोः शिर इत्यादिवदिति भावः । 
धक् , धुण । (दुह् + प्रपूरणेः किप् । किबन्तस्वाल्पातिपदिकसक्तायां सत्यां सावागते 

उकारसोपे (दु +स्? अन्न “हरङयाञ्भ्यो” इति सलोपे हस्य “हो ढः» इति दत्वे प्राप्ते 
त बाधित्वा “दादर्धातोधः” इति चस्वे “एकाचो वश्यो भष् शछचषन्तस्य स्ध्वोः इति 
दुस्य धस्वे ““घुच्ः इति जाते तन्न “क्षां जश्चोऽन्ते” इति जश्त्वेन गकारे “वावसाने? 
इति विकल्पेन चर्व (छुक; धुग्? इति भवतः । धुर्भ्यामिति ' दुह ¬ भ्याम् छन्न 

होढः-- हकाररे स्थाने ठकार आदेशय हो, (भल्" के परे, पदान्तरमे । दाद--उपदेर 
श्रवस्थातरै दादिषातु सम्बन्धी इकारे स्थानम धकार ्ादेश्च दो, "गलः के परे, पदान्तं, 
एकाचो--षास्ववयव जो भषन्त एकाच् , तदव्य जो शवञ्च उसको भषृमाव हयो, सकार 
चरर वः श्न्दके परे, पदःन्त्मे । वा द्र~दुह , युद , ष्णुह शरीर ष्णिह् घातुके दकारके 

(७ मर 
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मल, पदान्ते च। ध्रुक् , धृग् , ध्रट, धुड्। द्हौ। दह. । भुग्भ्याप् 
दभ्याप् ! धरतु, धुटत्ड धट, । एवं सुहः ॥ घाटा; घः सः । ९१।६७। 
पदेशे धातोरादेः षष्य खः स्यात् । स्नुक् , स्नुग. , स्नुद् , प्मुड् । एवं ्णिहः 

इग्यणः सप्रसारणप् ।१। १४५} यणः स्थनि प्रयुज्यमानो य इम् स सतब्रस्मारण- 
यज्ञ" स्यात् \ वाह ऊढ 1६।४।१३२ भस्य वाहः प्ंपसारणमूढ । संप्रसार 

“द् देधातोघः' इति दस्य घत्वे “काचो बशो भष्० इति मष्मावेन दकारस्य 
धरार "धुष् + भ्याम्” इति ज! ते “शरस जल्ोऽन्ते इति घकारस्य ग एारे श्वुग््याम्ः 
इति । उच्छ द्ुह्+ सुप्) अन्न पकारस्येस्सक्ञायां छोपे च “दादेधातोघ.” इति घले 
भसऽ्मावे जश्त्वे % छते (घुग सुः इति जाते तत्र “खरि च” इति चवं “भादेश्च- 
ग्रघ्यययोः” इति सोः सस्य षले कषस्रयोगेन नत, इति जाते “धुच्ध" इति रूपम् । 
भरक~उग › वुर्-वुद् । दृह जि्घांसायाश्? अस्मात् क्िपि । तस्य ` सर्वापहार 
रोपे कूदन्तत्वास्प्रातिपदिकषन्ञ। श्रां पावाग३े उफाररोपे रह + सं › इति स्थिते “हर- 
ङथाउभ्य ०, इति संरोपे “हो ठः» इति ठस्वे प्राप्ते तं बाधित्वा “दारर्वातोघंः, इति 
ध्वे प्राप्ते त वाधित्वा “वा दहयुहष्णुहष्णिहाम्”» इत्यनेन विकल्पेन हस्य ध्वे 
“एकाचो बश्चो भष्०” इति भञ्मावेन दकारस्य ध ररे जाते चस्य च “खं जक्ष 
न्ते, इति गस्वे “वावपनेः' इति विकञ्पेन चत्व धक, इति । चस्वाभावपक्त- 

“प्रग इति रूपम् । व्वा मावपक्ञे-“हो ठः» इति इस्वे भष्भावे दस्य जश्खेन उसे 
त्प विरस्पेन चतवं “लुट् इति, चरर्वामावपकते-शधड् इनि रूपम् । धगभ्याम् , धरड- 
भवाम् । द्वह + यास” अत्र “वा ठदयुष्णुहम्णिहाम्”» इति घत्वे सष्मावे घस्य अश्वे 
च करते श्लुश्भ्याम्, इति । घस्वामावे ष्टो ढः» इति हस्य दस्वे मष्मावे ठक्य जश्समै च 
कगे शध्रडभ्यामू' इति ३ धक्त। श्रह + सु, अत्र “का दहस” इति धते भष्भावे 
“आदेशप्रत्यययोः? इति षत्वे “खरि च इति चवं शुन्ुः इति । घष्वाभावपक्ते “हो 
ठः, इति इते भष्मावे ठस्य जश्त्वे “डः सि घुट्” इति धुटि च्व डस्य चस्वे च 
धुदर्छु, इति रूपम । घुडमावपत्ते-हस्य ढः, भष्मावः, इस्य उश्चवेन डः, तस्य 
चत्वन रः श्ुटसुः इति रूपम्र् 1 नत॒र , स्तुड । ष्णुह +उदद्धिरणे, अस्माख्छिप् । छद् 
न्तस्वासप्रात्तिपदिकसन्तायां सावागते “धासवादेः षः सः” इति षस्य सन्दे “हृड- 
ङयाभ्य ०” इति सरोपे “वा उहमुह०”” इत्यादिना घत्वे तस्य जश्त्वे “वावसाने” इति 
वः चर्यं “स्नुक् इति । चश्वांमावे 'स्नुग्, इति । “वा द्द ०” इति शिकल्पामवे “हो 

धरार अदेय हो, विक्टपसे, ल” के परे, परान्तमे । धाव्वा--उपदेद्च श्रवस्थामे धातुक 

रादि षक्ारको सक्रार भरेच हो । इग्यणः--यण्' के स्थानम प्रयुज्यमान् जो (शकः वद्र 
सम्प्रपारण सक्ग$ दो । बाह उट्-- सन्न ए ववाह को सम्प्रप्षरण सक्ञप् छट श्रादेशच छे । 



प्रकरणम् ] सुथा-इन्दमती-टीक(दयोपेता । ६६ 

शच्च द।१।१०द्/ संपरसारणादचि परे पूवक्पमेशरादेश. ¦ बृद्धिः । विश्वौहः । 
इत्यादि ॥ चतुरनड़दोरासद्।चः ।७1१।६८ सर्वनामस्थाने ॥ सावनङहः 
॥७।१।८२। अस्य जुम् स्याट्सौ परे । श्राच्छनयेरिति सुत्रादादित्यधिकाराद- 
वणारपरोऽयं नुम् । श्रतो विशेषविदहितेनाष्पि युमा श्ाम् न बाध्यते! श्रमाच 
लुम्न बाध्यते । सुलोपः । संयोगान्तस्य लोपः । लुभ्विधिषाभथ्याद्रषुचत्वि्ति 
द्तवं न । सयोगान्तलोपप्याऽसिडत्वान्नल्तेपो न । अनड्वान् । अभ्सम्बुद्धौ 
†9१।६६] चतुरनडहो- अम्प्याप्सम्बुद्धौ परतः । हे अनड्वन् ! नड्वाहौ । 

५. 

ढः" इति स्वे तस्य जश्त्वे वरिङस्पेन चवे 'स्नुट्, इत्ति । चल्वाभावःक्ते-स्नुड्ः इति । 
शेषं पूववत् । विश्वौहः इति । विश्च वहतीत्यथं ““भजो ण्विः” इर्यो ण्विरिष्यनुद्तै 
“वहश्च” इति ण्विः । णकार इव । वेर्खापः । “जत उपधायाः" इति घृद्धिः । उपपद. 
समासः-' विश्ववाहः इति रूपम् । तत. विश्ववाहः शञ्दाच्छुसि शस्ये-सक्तायां छोपे च 
““य चि भम्" इति भसंन्तायाम् “वाह उट्" इति सम्प्रसारणे प्राप्ते छि नाम सम 
सारणम् ? ““इश्यणः सम्नक्षारणम्” इत्यनेन वरूपस्य यणः स्थाने उकारसरूपे सम्प 
सरणे कृते 'विश्व-ऊः आह्. असुः इति जाते “सम्प्रह्तारणास्चम इति पूर्वरूमैकादेशे 
विहिते "विश्व--उद् अस्" इत्यवशिष्टे “ए्येधतयू टु” इति पूव॑परयोः स्थाने इद्धो 
सथोगे सस्य र्श्वे र्य विसगे च करते विश्वौहः, इति रूपम् । यनड्ान् ! 'अन- 
डद + सु" इस्यत्न “चद्घुरनडहोरासुदात्तः" इत्याम् प्राप्तः स क स्यादित्याशङ्कायाम् 
“मिद चोऽन्त्यापपरः' इति मिस्वात् उकारोत्तरव्युकारात् परो जातः। एवं सति 
अनडु आम्र द् सु? इति जाते मकारस्येस्सक्तायां छापे च अनङ् आह सु इति भूते 
“सावनडहः"” इति युभि उमि गते अनडुा न् ह् सुः इति जाते सोस्कारे गते सस्व 
““हद्डःधाञभ्यो >» इति रूपे “संयोगान्तस्य रोपः" इति दलोपे “नलोपः प्रातिषदि- 
कान्तस्य” इति नरपे प्राप्ते ^पूवत्रासिद्धम् इत्यनेन सयोगान्तस्य छोपस्य असिद्ध 
स्वात् रोपे न जते सति डकारोचरवतिन उकारस्य यणि मिर्ष्वः भनडवान्, इति 
भवति । हे नदन् । हे 'भनड्ह्+- सुः अन्न “भम्म्बुद्धौ" इष्यमि मिस्वाद्न्स्यादचः 
परे कृते मस्थेत्संजञायां रोपे च “सावनड़दः” इति जुमि मिस्वादन्त्यादचः परे जाते 
उमि गते सोरकारे गते सस्य “हलडथा० दिना रोषे हस्य “सयोयान्तस्य लोपः 
इति रोपे डकारोत्तरवर्तिन उकारस्य यणि छते अनड्वन्, इति ! भनडवा ; । अन- 
इह + भो, इत्यन्न “चतुरनडहोरामुडात्तः” इस्यामि मरोपे मित्वादृन्स्याद् षः परे “इको 9 
सश््र--तम्भ्रसारयते “अच् ' परपर रहनेसे पूवे -परकं स्थानम पूवंरू१ एकादेश हो | चतु- 
श्वतुर्" भौर “भनडह्, शन्दको (्ाम्०का श्रागम् हो, श्वुणके परे । साव--*भनडह्' शष्के 
छम्ःका आगम दो-श्चः के प्रे । अम्ख-- "चतुर, शौर 'अनडदह्' श्चन्दको श्नम् कः 
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अनड्वाहः । श्रनडहः । वषुखंदुष्वंस्वनड्हां द् ।>२1७२। सान्तवस्वन्तस्यं 

संखादेश्च दः स्यात्पदान्ते । अनड्द्भ्यामित्यादि । सान्तेति किम् ? विद्वान् । पदान्ते 
किम् ? खत्तम् । ध्वस्तम् ॥ सहेः साडः सः ।८]३।५६॥ सादहपस्य सहेः सस्य 
मूधेन्यादेशः स्यात् । तुराषाट् , तुराषाड् 1 तुरासाहौ । तुराषाडभ्यामित्यादि ॥ दिव 
ओत् ।७1१।८४। “दिविति प्रातिपदिकस्यौरस्यात्वौ । खयौः । स॒दिवौ ॥ दिवः 
उन् 1६1 १।१३२१॥ दिवोऽन्तादेश !उक्षारः स्यात् पदान्ते! सुद॒भ्याभित्यादि ॥ 

यणचि इति यणि संयोगे च छते .अनदवाक्षै, इति रूपम् । -श्रनङ्द्भथाभित्यादि । 
अनड्ह् + स्याम्, अच्र “स्वादिष्वक्षवेनामस्थानेः इति वदषंत्तायां “वघुख॑सुध्व" 
स्वनङ्ष्टं दः” इति हस्य दत्वे “अनङुद्धयाम्ः इति । श््यादीति । आदिना--'अनः- 
इर्सु" एवं बोध्यम् । तथाष्टि--“अनद्धह + सुप? अत्र प्रकारस्येत्संक्ञायां रेपे च 
^“सवादिश्चु०› इति पदसंज्ञायां “वसु खेसुध्वस्वनड्हा हुः इति हस्य दत्वे “खरि च” 
इति चख्वं अनडुत्यु° इति रूपम्। साड इति कतदप्व्रडत्वधद्धेरनुकरणम् । तदाह- 
सादरूपस्येति । तुराषाट । (तुरासाह् + स्? अत्र “अटङ्याम्भ्यो =» इति सरोपे “हो 
कः+? हति हस्य दस्वे तस्य पदान्तध्वात् जश्स्वेन उत्वे कते “सहेः साडः सः” इति 
साडरूपस्य सकारस्य षत्वे डस्य च “वावसाने, इत्यनेन वा चत्व “तुरा. इति । 
च्व मावपक्ते प्तुराषाडः इति रूपम् । ठपसादय । अपदान्तश्वान्न मूधंन्य इति 
भावः। छचौरिति। 'घुदिव्+ सु, इत्यत्र “दिव ओत्, इति वकारस्यीस्वे “दको 
यणचि? हृति थणि सस्य रत्वे रस्य विक्षगस्वे च कृते सुधयः" इति खूपम् । भ्यामा- 
हयौ हर विशेषमाह -- दिव उत् । ्रन्तादेम इति । अलोऽन्स्यसत्ररभ्यम् । पदान्त इति । 
धदृन्तादित्यनुश्त्त सक्षम्या विपरिणग्यत इति भावः । उतस्तपरस्वं तु “भान्यमान 
उकारः पस्षवणं ग्राहकः” इति हापनाथेमिति भावः । उचुभ्यामिति । 'सुदिव् + भ्याम् 
अन्न “दिव उव् इति बवकारस्योकारादेश्षे “इको यणचि?” इसि यणि शसुधभ्यास्ः 
इति रूपम् । चत्वार ¦ श्चतुर +- जसः अच्र “सुडन पुंखकस्यः, इति सवंनामस्थान 
सज्ञायां “चतुरन इहोरामुदात्तः” इद्यामि मस्येव्संज्ञायां रोपे च मित्वादुन्त्यादचः 
परे “इको यणचि? इति, यणि “चरवार् + जसः इति जाते जस्य “चुटू” इतीस्सं- 
सायां “तस्य लोपः इति रोपे सस्य रस्वे रेफस्य विस्गस्वे च “चत्वारः इति 

अगम हो, सभ्बुह्धक परे । वसुद्ख--सान्त जो वस्वन्त शरीर चसादि (खस्-ध्वस्-श्रनडुद्) 
उनको दकार आदेश्च हो, पदान्ते । सहेः--'साडः रूप ( ब नजाने पर ) सदे सकारे 
स्थाने सूधेन्य षकार आदेश्च हो । ।दिव--दिवृ" भ्रातिपदिकको “शरत्” श्रदेश षो, श्वः 

परे । दिव उव्-~ दिष्? मातिपदिकंको उकारान्त ्रादेश हो, पदान्तमे + 



प्रकरणम् ] सुधा-हन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १०१ 

चतवारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुभ्यः २ ॥ षट तुम्यश्च \७1१।५४५। एभ्य भामो 

चुडागमः स्यात् ॥ रषाभ्यां नो शः समानपदे ।८।४।१। चतुर्णाम् ॥ येः 

सुपि ।८।३।१६। रोरेव विषजेनीयः पि, नान्वरेफस्य । चतुषु ॥ भो नो घाताः 
।८।२।६४] परान्ते ¦ प्रशान् । प्रशामौ ॥ किमः कः ।७।२।६०३। विभक्तौ । 

कः! कौ । के! इस्यादि ॥ इदमो पः | ७।२।१०८] इदमो मस्य मः स्यात् 
सौ पर ¦ त्यदायत्वापवाद्ः ॥ इदोऽय् पुंसि ।अ।२।१११। इदम इदोऽय् सौ 
पु । श्रयम् । त्यदाद्यत्वे ॥ अतो गुखे ।६।१६७ अपदान्तादनो गुणे 

रूपम् । चतुरः । शसादौ सखर्व॑नामस्थानस्वाभावान्नाम् । रषाभ्यामिति ! समानपदे 
रकारषकाराभ्यां परस्य नकारस्य णत्व स्यादिति सूत्राथैः। तेन चतुर्णाभित्यादिष् 
णत्वम् । चतुर्णामिति । श्चतुर + आसू इत्यत्र “"वट्चतुभ्यंश्च” इत्यामो नुडागमे 
रिश्वादाद्यावयवे उटि गते व्चतुर् न् भाम्? इति जाते “रषाभ्यां नो णः समानपदेः 
इदि णवे “अचो रहाभ्यां हः, इति ण्य च दिते विहिते भचतुण्णां म्" इति सपम् । 
चतुषुः । श्चतुर + सुप्? इत्यन्न “खरवसानयोः इति रस्य विखगस्वे प्राप्ते “सेः 
सुपि” इति निषेधे "चतुर + सुप्, इति जते “भादेश्चपत्यययोः› इति सस्य षत्वे 
“अचो रहाभ्यां ह” इति षस्य द्वित्वे पराप्ते “श्चरोऽचि इति षस्य हित्वाभावे पश्ये 
त्खक्ायां छोपे च "चतुषु, इति रूपम् । प्रशान् । प््रश्षाम् + सुः इत्यत्र सोरुकारछोपे 
-"हुद्छङ्याञ्भ्य ०” इत्यादिना सरोपे “चुक्षिङन्त पद्म्? इति पदसंज्ञायां "मोनो घा 
तोः""इति मस्य न्वे छते श्मशान, इति रूपम् । कः । “किम् + सु" इस्यत्र “किमः कः? 
इति किमः कादेशे सोर्कारे गते सस्य रत्वे रेफस्य विखगं च कः इति रूपस् । 
ददम । इदम् + स्ः इति स्थिते “स्यडादीनामः' इत्यकारे प्राप्ते तं बाधित्वा “इदमो 
सः” इत्यपचाद्भुते मकारे इते “इदोऽय् पुंसि” इतीदम इद् मागस्य अयादेजञे कते 
यकारस्याऽकारेण सष सयोगे सस्य “हटडयथाञभ्यः इति रोपे "जय, इति स्पश । 
दमौ । "इदम् भोः इति स्थिते अत्र “त्यदादीनामः इति मश्य अत्वे “इद् अ ओः 

षट्--१२, सञ्चक भोर "चतुर्! चन्द से परए श्रामः को श्वुट् हो । रषा-रेफ श्रौर षकारसे 
पर नकारको णत्व ( एकार ) हो, समान प्दर्म। रेः सुपि--सप्तमी बहुवचन श्युष् 
विभच्छिके परे “₹' सम्बन्धी रेफे स्थनारम ही विक्तगं हो-अन्य रेफको नदौ । चतुषु--.श्वरोऽ 
चिः इस सजे य द्वित्वका निषेष होता हे। भो भो-मान्त धातुके मङ्गारको नकार आदेश्च 
दो, पदान्तमें । किमः किम्) के स्थानम “कः भदेश हो, विभक्तिके परे! इद्मो- 
वदम्” शब्द सवन्धी मकारे स्थानम, ।मकार ही अदेश दो, शुः के परे ! इदोऽब-- 
दम् सम्बन्धी "दद्? के स्थानम "प्रय ` अदिश्च हो, पुःके पएरे पि मं । भतोन्न= 
पदान्त “भतः (हस्व श्रकार ) से पर् गुण ( अ-द-घ्रो ) के परे पूव-प्ररके स्थानम पररूप 



१०२ मध्यसखिदान्तकोभुदी- [ हलन्तरपु 

पररूपमेकादेशः स्यात् ॥ दश्च ।७]२} १०६ इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ ¦ 
इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ती्युर्सगेः ॥ शछनाष्यकः ७।२।११२। च्रककार- 
स्य इदम इदोऽन् , श्रापि विभक्तौ । श्राःविति प्रप्याहारः। श्रनेन ॥ हलि 
लोपः ७२।११२। श्रक्क्रारस्य इदम इदो लोप श्रपि दलादौ 1 नानर्थके 
-्ोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । आआघन्तवदेकस्मिन् ।१।१।२१। एकस्मिन् 
क्रियमाण कायमादाविवान्त इव स्यात् । सपि चे'ति दौघंः । च्राभ्याम् ५ नेद् 

इति जाते “अतो गुणे” दस्यनेन पररूपे इद् + ओः इति भूते “दश्च” इत्यनेन दका- 
रस्य मकारे विहिते शद्धो कृतायाभ् "इमो? इति रूप सिद्धम् । भमे ¦ “इदुस् + जसः 
इत्यन्न त्यदादीनामः? इत्यकारान्तादैशचे “इद् + अ ¬+ जस्” इति स्थिते “अतो गुणेशः 
इति पररूपे “जसः शी इति शीषवे शस्येत्सन्चायां कोपे च +“जद् गुणः इति गुणे 
' श्च? इति दकारस्य मकरे इमे, इति सूयस् । स्यदादेः सम्बोधन नास्तीति । प्रचु- 
रप्रयोगादशेनादिति मावः । जनेन । (दुम् + जाः इत्यत्र “स्यदादीनामः” इस्यका 
रान्तादेशे “अतो णेः इति पररूपे इद + आ? इति जाते “अनाप्यकः इति इदो 
ऽनादेशे छते अन + जाः इति भूते “टाङसिडसामिनात्स्याः इत्ति इनादेशे “ना- 
दगुणः” इति गणे “अनेनः इति रूपम् । नानथक इति , परिभाषेयञुपधासक्तासूत्रे 
भाष्ये स्थिता । इदम्डाब्दे इद् इव्यस्यानर्थकत्वात् तदन्तस्येति न लभ्यते । ततश्च 
हृद् इस्यस्य छरस्नस्येव रोष इति भावः । श्राचन्तवदिति । (सस्यन्यस्मिन् यस्य पूर्वो 
नास्ति ख आदिः, “सप्यन्यस्मिन् यस्य परो नास्ति शछेऽन्तः इति लोके मरसिद्ध, 
तदुभयमेकस्मिन्न सहाये न सम्भवतीति तत्राचयन्तव्यपदिष्टानि कार्याणि न स्युरतो- 
ऽयमतिदेश्च आरभ्यते । शआाद।विबन्त इव स्यादिति, तष्ादितदुन्तथोः क्रियमाणं 
कायं तदादौ तदन्त इव च अष्ठहायेऽपि स्याष्िस्यथंः । च्राभ्यामिति । (द्म + 

एकादेश ४। । श्च---'६२म् शाब्द सबन्धी दकारकं स्थानमे मकार शरदश्च दो ( छभिक्न) 
विभक्ते परे । अनाप्थ--ककार रहित जो दम्? अब्द ॑सस्वर्धी “द् उसको शन्४ 
श्रादेशो, श्राप ( तृतीयादि) बिभक्तिके परे ¦ हृद्धि-~ककार रहित “इदम्, शब्द् सम्बन्धी 

श्द् का लोप शे, इलादि ततीयादि विभक्तिके परे, नानथके--प्रभ्या्तविकारको दोडकर 
श्रनथकमे “्रलोन्त्यः परिमाषकी प्रवृत्ति नहँ हो । आाद्यस्त--~एकस्मिन् श्रथांत् श्रसक्षयमे 
क्रियमाण ओ कायं वहन शादि तथा भरन्त की, तरह दो क 

नोटः-~नदादि श्रीर् तदन्तको क्रियमाण जो काय, वह, तद्यदि श्र तदन्तकी तरह श्रस- 
दाय (एक) को भी हो (यथा--द्ेवदन्तस्येक एक पुतः, स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठः, स एव 
मध्यमः ) 

नेद्--फकार ररित शदम्ः श्रौर “दस् ब्दः संबन्धी "भिसः को पेष › नद हो | 



करणम् | सधा-इन्दुमती-रीकादयोपेता । १०३ 

मदसोरकोः 191१।११। श्रककारयोरिदमदयोभिख ठेस न स्यात् । एमि 1 
प्रर्मे । एभ्यः २। अस्मात् ! श्रत्व ¦ अनयोः एषाम् ! श्मस्मिन् । एषु ॥ 

भ्याम, इस्यत्न “स्यदादीनामःः इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे» इति पररूपैकादेशे 
इद् + भ्याम् इति जाते “हङि रोपः” इति इद् भागस्य छपे प्राप्ते “जरोऽन्स्यस्यः” 
इस्यनेनान्त्यस्य रोपे प्रापनं “नानर्थकेऽकोऽन्त्यविधिरनभ्याखविकारेः” इति पररि 
भाषया अरोऽन्त्यविष्यभावे इद्धागस्येव रोपे अ + भ्याम् इस्यवश्षष्टे अन्न “सुपि 
च इति दषते प्राप्ते परमन्न विद्यमानस्याकारस्यादन्तत्वं वर्तंते नवेति शङ्कायाम् 
““धाच्न्तवेदेकरिमच्"' इति एकसिमिन्नेवाकारे अन्तवद्धादेन अदन्तश्व मत्वा दीर्ध 
छते आभ्याम्? इति । र्म । (इदम् + भिस्, इत्यन्न “त्यदादीनामः इत्यका- 
रान्तादेशे “अतो गुणे इति परख्पे “हि रोपः» इति इद्मागस्य रोपे “अतो . 
भिस एस्", इव्येश्े प्राप्ते “ नेदमदसोरकोः" इत्यनेन निषिध्य “बहुवचने शक्ृल्येव् 
इति एवे सस्य सूतवे रस्य विस्य च "एमि. इति रूपम् ! अनयो । “इदम् +- ओखः 
इत्यत्र “स्यदादीनामःः इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणैः इति पररूपे “अनाप्यकः 
इति इद् भागस्यानादेशे छते "अन + भोस् इत्ति जाते “नसि चः? इतिं अनघटक 
नकारोत्तरवर्तिन अकारस्येकारे “एचोऽयवायावः इति अयादेशे सवे विसर्गे च 
भिकित्वा अनयो. इति रूपम् । एषाम् । (इदम् + जाम्, अन्न “त्यदादीनामः” 
दस्यकारान्तादे्े “अतो गुणे इति पररूपे “आमि स्व॑नाम्नः सुट* इत्ति सुडागमे 
टिस्वादाद्यावयवे उटि गते “इद + साम्” इति जाते “हलि कोपः» इति इद्भागस्य 
रोपे अयाम्, इति जाते “आदयन्तवदेकस्मिन् इति एकरिमन् अकारे अदन्तव्वमा- 
नीय “बहुवचने श्चल्येत्"' इति एष्वे “आदेशप्रत्यययोः इति षटवे “एषाम्? इति 

इदम् काण्डे पुल्िङ्गमे--भयम् , इमौ, इमे । शमम् , इमौ, इमान् । चनेन, आभ्याम् , 
एभिः । भस्मे, आभ्याम् , एभ्यः । श्रस्मात, आभ्याम् , एभ्यः । शरस्य, श्रनयोः, एषाम् । 
भ्रस्मिन् › अनयोः, एषु । नपुंखकमनँ इदम् , धमे, इमानि पुनस्तदत् ( शेष पुंवत् । 

जी लिगर्म--स्यम् , स्मे, इमाः! शमाम्, इमे, इमाः 1 अनया; आभ्याम्, भाभिः । 
श्रस्य› चाभ्याम् + च्राभ्य. । अस्याः) भन्याम्, राभ्यः 1 श्रस्याः, अनयोः आघाम् । 
श्रस्याम् , भनयोः श्राद्यु । 

नोटः--“हद्म्› शब्द पासमं स्थित किसी मनुष्य या वस्तुक लिये तथा ष्यत् रष्द् 
भष्यन्त समीपवतीं मनुष्य या वस्तुके लिये प्रयुक्त होता दै । इसी प्रकार दूरस्थित भ्रत्यदचके 
लिये दस् शब्द ओर श्रग्रत्यद्के लिये "तत शब्दका प्रयोग चेता ३। कदा मी ३- 

“इदमस्तु सजरिङृष्टे समीपतरवतिं चेतदो रूपम् । 
भदसस्त् विप्रकरष्टे तदिति परोक्ते विजानीयात् ५२ 
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द्वितीयारोस्स्तवेनः ।२।७।३४] दि तीयायां गैषोश्च परत इदमेतदोरे नादेशः स्या- 
दन्वादेशे । किवित्कायं विषातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनस्पादानभ्- 

अन्वादेशः | यथा--अनेन व्याकरणमधीतप् , एनं कन्दोऽध्यापयेःति ! अनयोः 
पवित्रं कुलम् , एनयोः प्रभूतं स्वमिति । एनम् । एनौ । एनान् । एनेन । एन- 
योः२॥ राजा न छङिसभ्वुदधधोः ।दारादा नस्य ज्ञोपो न स्यात् डौ 
सम्बुद्धौ च । हे राजन् । ङाञ्ुचस्पदे प्रतिषेधः | डौ वुच्छन्दस्युदाहरणम् । परमे 
व्योमन् खर्वा भूतानि । ब्रह्मनिष्ठ. । राजानौ । राजानः । राजानम् । राजानौ । 

रूपस् । राजा । राजन् + सुः इ्यत्न सोरुफारस्येष्ज्ञायां रोपे च छते ^सुडनपुघ- 
कम्” इति स्व॑नामस्थानघक्ञायाम् “सर्वनामस्थाने चाषम्बुद्धौ” इति नान्तस्योप- 
धाया दुघे “ह्ढथाडग्यो दीर्बासुतिस्थग्कतं हर” इति सलोपे “नरोपः प्राति- 
पदिकान्तस्यः, इति नरोपे राजाः इति रूपम् । हे राजन् । हे राजन् + सु› इत्यन्न सोर- 
कारस्येत्संज्ायां रोपे च सः सर्वनामस्थानसन््ताताद् दीं प्राप्ते “असम्बुद्धौ इ- 
द्ु्तस्वान्न मवति । तदनन्तरम् “हलडयाभ्म्यः” इति सकोपे “नरोपः प्राचिपदि- 
कान्तस्य इति नरोपे प्राप्ते परमत्र “न हिसम्शुद्थोः इति निषेये, हे राजन्? 
इति खूपम् । उत्तरपदे इति । उत्तरपदे परतो यः डः तस्मिन् परे “न॒ डिसम्बु- 
दयोः इति निषेधस्य प्रतिषेधो वच्छव्य इव्यर्थः । एवं च चरमंतिलः इत्यत्र उन्तर- 
पदे परतः “न डि्म्बुद्धथोः इति प्रतिषेधाभावाव् नकारस्य रोपो निर्बाध इति 
भावः । ब्रह्मनिष्ठः । बह्मणि निष्ठा यस्य सः जद्यनिष्टः? इति बह्यनिष्ट इस्यश्र अन्त- 
वर्तिनी विभक्तिमाभ्निष्य महयन राञ्दात् ड परत्वेन “न छिस्म्बुद्धयोः”” इत्यनेन नका- 

द्विती--द्वतीयाः विभक्तिकेि परे तथा शटा श्रौर श्रोस्' विभक्तिके प्रे श्म 
खब्दको "एन् भदेश हो, अन्वादश्चवै । 

किंचित्--किंसी कायंके विधानके लिये जिसका उपादान किया गयाः दो, उप्तीका 
कार्यान्तर विधाने लिये पुनः उपादान करना 'भन्वादेक्चः कडा जाता ३ । यथा-- 

(१) भ्रनेन भ्याकेरणमधौतम्, (२) एमं छन्दोऽध्यापय) । भ्र्थात् इ्सने व्याकरण पदृलिया, 

से वेद प्श्ये । ययं पले न्याकरणाध्ययन रूप कायका विधान किया गया था श्रीर् पुनः 
उसके विषयं वेद पदाना रूप न्य कायंका उपादान किया नारहा है। भतः दुसरे 
वक्रयमं “भअन्वादेरः है । इसलिये यहां एनम्” क। प्रयोग क्रिया गया है । 

इसी प्रकार (१) भनयोः पवित्रं कुलम् (र) एनयोः प्रभूतं स्वम्? यहां पहला वाक्यभे 
कुलकी पवित्रताका विधान करनेक्े हेतु थदण किये हए का दूसरे बाक्यर्मे धनकी अधिकता 
विधानके लिये दिर उपादान होनेके कार्ण “शन्वादेश्चः शो जानैसे "एनः आदेश्च हृश्रा । 

न् छि--नकारका लोप नद्यं हो ङि श्रौर सम्बुद्धि परे । इाञ्चु--उत्तर पदपरक “डौः 
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जष्ः । श्रदलोपोऽनः । चुत्वं । रज्ञः ॥ नलोप सुस्स्वरसंक्ातुम्बिधिषु 
छरति ।८।१।२। उन्विधौ, स्वरषिधो, संज्ाविधौ, इति- तुग्विधौ च नल्तोपोऽसिद्धो, 
नान्यन्र-- राजाश्व इत्यादौ । इल्यिदत्वादत्वमेत्वमेस्त्वं च न । राजभ्यापर् । 
राजभिः । रनजभ्य। राज्ञि, राजनि ॥ यज्वा । यज्वानौ! यश्वानः ॥ 
न संयोगाद्वमन्तात् । ६।७।१३.७) वमन्तखंयोगादनोऽङारस्य लोपो न ! यज्वनः १ 
यज्वना । यञ्म्यापू । ब्दमणः । बरह्मणा ॥ इन्हनपूषायम्छां शौ ६19२२ 

रस्य लोपपराकषौ 'डादु्रपदे भत्तिषेधो वक्तव्यः इति वातिंशेन ब्रह्मन् इति हिपरः- 
कत्वात् उत्तरपदसस्वेन रोपप्रतिषेधान्न भवतीति न्यनिष्ठ इति साघु एवेति । 
राज्ञः । राजन् + शस्, इति स्थिते शस्येस्सन्तायां रोपे च छते “यचि भम् 
इति भषलञ्ज्तायां “अब्छोपोऽनः, इति अनोऽकारस्य रोपे “स्तोः श्चुना श्चुः” इति 
नस्य अत्वे “जनन्त, इति रूपसंयुक्ते "रक्तः" इति रूपम् । नलोपः स्विति । नस्य 
छोपो नलोपः । विधिशब्दो भावसाधनः। विधानं विधिः। सुए च स्वरश्च सन्ता 
च तुर् च तेषां विधय इति सम्बन्धघामान्यषष्ठथा समासः । छतीत्ति तु तुष्टे 
सम्बध्यते । अन्यत्रासम्भवात् । तदाह~--ुन्विधावित्यादिना । राजाश्व श्त्यादापिति। 
अन्न सवर्णदीर्धयणादिविधीनां सुध्विध्याद्यनन्तर्भावात् तेषु कर्तव्येषु नरोपस्याकिद्ध- 
व्वाभावे सति नकारङोपस्य स्वात् सवणंदीर्घादिक निर्बाधमिति भावः। यज्वा । 
ध्यञ्वन् +सु, अत्र सोरुकारस्येत्संज्ञायाम् रोपे च ते ““सुडनपुंखकस्य” इति सर्व- 
नामस्थानसन्ञायां “सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ” इति नान्तस्योपधाया दीर्घे 
““हट्ढथाञभ्योः इति खरूपे “नरोपः प्रात्तिपदिकान्तस्यः" इति नरोपे यज्वा, इति 
रूपम् । यञ्वन. । "यज्वन् +- शस्, इत्यन्न शकारस्येत्छन्तायां खोपे च “यचि भम्? 
इति भसन्ञायाम् “भल्खछोपोऽनः” इतयनोऽकारस्य रोपे प्राप्ते “न खयोगाद्वमन्ताद 
इति निषिद्धे सकारश्य रष्वे विस्म च छते 'यञ्वनःः इति ख्पम् । न्हणः । ५. 
दयन् + श्षस्! इत्यन्न शकारस्येत्सन्तायां रोपे च “यचि भम् इति भसन्तायास् 
“अस्छोपोऽनः, इव्यनोऽकारस्य रोपे प्राप्ते “न खयोगादमन्तावः" इति मान्तसंयो- 
गत्वात् अर्छोपनिधेषे सति “अच् कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपिः इति षवे सस्य रुत्वे तस्थ 

कै परे नलोपका प्रहिषेष हो । अर्थाव् न सम्बुद्धो. यईइ निषेध नहीं लगे। न ठकोप-= 
खल्विधि, स्वरविधि, सक्चाविधि, श्रौर इृतप्रत्ययके परे तुग्विधि कत्तव्य नलोप भरि शे-- 
न्यत्र ( राजाश्व श्त्यादि स्थलर्भे ) नदौ । न संयो--वकारान्त भौर मकारान्त सयोगत्ते 
पर श्रन् रे भ्ररारका लोप नहीं हो । इचूहन्--न् › इन् › पूषन् शौर भ्यमन्नी 
उपषाको दीषं हे “श्चि के प्रे दी, ् न्य् ( दण्डिनौ-वृत्रहणौ' इत्यादि स्थल ) नद | 
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एषा शवेवोपधाया दीधः ॥ सौ च [६।४।१द] इन्नादीनासुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
सौ । बुन्रह्ा। हे वृत्रहन् ४ पकाज्न्तरपदे शः ८।४।१८। एकानत्तरपदं 
य्य तत्मन्समासे पूव॑पदस्थान्निमित्तास्रस्य प्रतिपदिकान्त-नुम्-विभक्तिस्थस्य 

नस्य णःवं स्यात् । दृत्रहणौ । वृत्रहणः ॥ द्ये हन्ते{ड्णिन्नेषु ।८1२।५४] चिति, 
णिति भ्यये, ने च परे इन्तेद॑स्य कुरव स्यात् ॥ इन्तेः-।८| ।२२। उपसगत्था- 
न्निभिततादधनतेर्वस्य णः । प्रहुण्य,त् ४ -च््पू वंस्य ।८।४।२२] हन्तेरपपर्वस्येव नस्य 
भो नान्यस्य । प्रध्नन्ति । योगविभागस्ामथ्यदनन्तरस्य विधिव भवति, प्रतिषेधो 

विख च ह्मणः” इत्ति खूपम् । वृत्रहा । धृत्रो नाम असुरः तं इतवानिव्यथं “द्ध 
अणघृत्रेषु किप्” इति क्रिप् । कपावितौ । अश््तरोपः । उपपदसमासः । इतिनिष्पन्नो 
वुव्रहम् शब्दः । तस्माव्सावागते सोदकारस्येतसन्नायां रुपे च च्न्रहन् + सु 
इति स्थिते “हल्डयाञ्भ्य” इति सलोपे “इन्हन्पूषा्यैम्णां श्लो» इति नियमादुप- 
धाया दीर्धस्वाभावे प्राप्ते “सौ चः दृष्युपधषाया दीघसवे  नखोपः प्रातिपदिका 
स्तस्य इति नरोपे श्ठृन्रष्टाः इति रूपम् । एकाजुत्तरपदे ख इति ! समासस्य 
चरमावयवे रदेन उत्तरपदृशब्देन समासं इति लभ्यते । एः अच् यस्मिन् तव् 
एकाच् । तत् उत्तरपद यस्य स एकाज्ंत्तरपदः । तस्मिन् समासे इति बहुबीहिः 
““रषाभ्यां नो णः" इत्यनुवतंते । “पूच॑पदार्छञ्ज्ञायाम्? इतस्यनः पूठपद्ादित्यनुवतते। 

"प्रातिपदिकान्तनुम्विभच्िषु च इत्यनुवतते। तदाह~--एकाजुत्तरपदमित्यादिना । 

इन्तेरिति। “हन्तेरस्पुरवस्येःति सूत्र योगविभागेन व्याचषटे- “रषाभ्यां नो ख 
समानपदेः इष्यतो रषाभ्यां नो णः इन्यनुषञ्यते । “उपसगादसमासेऽपि णोपदे 
शस्य” इत्यत उपसरगादित्यनुवतंते। तारस्थ्यात्ताच्छञ्य। तेनोषसगस्थादिति 
लभ्यते! तच्च रषयोः प्रवयेकमन्वेति । निमिततज्शञ्देन रेफषकारौ विवदितौ । 
प्रग्वन्तीति । हन्तेटि श्चौ 'सखोऽन्त दस्यन्तादेके, शपि, छुक्र, “गमहन इत्युपधा. 
छेवे हो हन्तेः, इति कते रूपसिद्धिः । अग्रोपक्षगस्थरेफात् परस्वात् “हन्तेः, इत्य. 
नेन प्राप्तं णत्वम् ॥ 'अस्पूर्वस्यः इति निथमाच्न भवति । श्वुत्रघ्नः इत्यन्न श्रातिपदि- 
कान्त” इति प्राप्तं णत्वं रिबतंते। योगविभागक्तामभ्यांदिीत । ननु ^प्रातिपदिकान्त- 

सौ च~ दनादिकं उपधाको दीघं हो, श्रसबुद्धि सु के परे । 

एकाज्ञ्--एक शश्च, हे उत्तरपदे जिस समाक, देस्ा जो समास, उस समासे पूवपदस्थ 
निमित्त ( रेफ-षकार ) से पर जो प्रातिपदिकान्त नकार, नुमघट्क नकार श्रौर विभक्तस्य 

नकार उसो एकार द्य । हो हन्ते--जित्-शिव् प्रत्ययके परे रोर नकारक प्ररे हन्” धातुके 
इकारबो कुत्व दो 1 हृन्ते--उपसगेस्थनिभित्तमे प्रर “इन्'धातुके नकारे णकार हो \ 

भव्-.अव्' पूवक (हन्, धातुके नारको ही एकार दो--प्रन्यको नदी । 
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वेति न्यायं बाधित्वा कुमति चेति णोऽपि निवर्त्यते ! ब्रध्नः इत्वादि ॥ एवं 
शा्चिन्। यशस्विन् । श्र्येमन् ! पूषन् ॥ एधवा वट्लप् £| ४1१६८ "मध 

वन्'शब्दश्य वा "तृ ̀ इट्यन्तादेशः। ऋ इत् ॥ उगिदचां सवंनापस्थाने+- 
धाते; ।७1१।७०| श्धातोश्गितो नलोपिनोऽद्तेश्च जुम् स्यात्छवं नामस्थान । 
मघवान् । इह उपधादीर्घे कतन्ये सयोगान्तलोपस्याऽखिद्धत्व न भकति बहुलय 
हणात् । मघवन्तौ । मघवन्तः । मघवन्तम् । मववन्दरौ । सचवतः 1 मघवता । 

मधवद्धथाम् । वृ्वाऽभावे सुटि-राजवत् ॥ वयु बमघोनामतद्धिते ।६।४।१३६३। 

नुम्-विभक्छिषु चः “एकाजुत्तरपदे णः” “छुमति च हन्तेरत्पूलस्येति पार्कछमः । तत 
अनन्तरस्य विधिवां भवतति प्रतिषेधो वेति न्यायेन जण्पृदस्यः इति नियमेन भ्रञ्न- 

न्तीत्यन्न इन्तेरिस्यव्यवहितणत्वमेव निवतंत। नल्वम्यदित्याह--योगेति ¦ यदि अस्पूवस्य 
इत्यनेन “हन्तेः इति णलवमेव श्थावर्तत, तहिं हन्तेरणदेस्येति एकमेव सूत्र श्यात् । 

उपसर्गस्थान्निमित्तास्परस्य हन्तेरस्पूर्वस्य नस्य णस्वभित्येतावतेव प्रघ्वन्तीत्यत्र णस्वनि- 
घत्तिसभबात् । अतो योगविभागतामर्ध्यात् णव्वमात्रस्याऽ्यं नियम इति विका 
यते । वृत्रघ् । शत्रुन् + शसः अत्र शस्येस्सञ्ज्ायां रोपे चं “यचि भम्” इति 
मसंक्ञायाम् “अल्छोपोऽन.› इष्यनोऽकारस्य रोपे त्रन् अस्, इति रिथते “हो हन्ते 
िणन्नेषुः» इस्यनेन नकारे परे हकारस्य ङष्वेन धकारे सस्य स्स्वे रेफस्य विसमस्वे च 
ते भिद्त्वा व्वृत्रष्नः' इति रूपम् । मवतरान् । मघवन् + सुः इस्यत्र “मघवा बहु- 
लमः इति त इस्यन्तादेशे कते "मवत् +सु” इति जाते ऋकारस्येस्संहासवे रोपे च 

विहिते मघवत् + सु* इति जाते “उगिदचां सवंनामस्थाने धातोः इति नुमि भिघ्वा 

मघवा--मषवन्' राब्दको "तृ" ्न्तादेशच हो विकल्प । उगि--षातुभिन्न जो "उगित्, श्रौर 
नलोपी जो “अन्व. धातु उसको नुम्का भागम हो, सवंनामस्थानके परे । श्वयुव-~-प्रनन्त- 
भसंज्ञक^श्वन्-युवन्-मघवन्” रूप श्रंगको सप्रसारण दो, तद्धितभिन्न प्रप्ययके परे । 

तृस्वादेश्चपक्त-- तृत्वाऽभावपके-- 
मघवान्, मघवन्तौ,  मधवन्त । मघवा, मघवानौ) मघवानः 

मघवन्नम् + >) मधवतः । मघवानम्, +) मघोनः । 

मध्रवता, मघवद्ध थाम् , मधवद्धि. । मधोना, मघवभ्याम्) मघवभि. । 

मघवते,  _ > मघवद्धय. | मघोने, ४ मघवभ्यः { 

मघवत. „9 क मघोनः, 9 

‰9 मघवतो मधवताम् । ५ मघोनोः, सधोनाम् । 

मधति ॥ मधवस्छु । मघोनि, ध मपवसु । 

हे मघवन् › ,, हे मघवन्तौ, दे मघवन्तः \ देमधवा हे मघवानौ हे मघवानः 



१०८ मभ्यसिद्धान्तकौमुदौ-- [ दलन्त्यु° 

न्नन्तानां भावमेषापनद्धिते परे सप्रचारण॒ श्यात् । मघोन. । मधघवभ्याभित्यादि ॥ 

एवं श्वन् । युवन् । न संप्रसारणे संप्रसारणम् ।६।१।३७ सम्प्रसारणे परतः 
ू्॑स्य यणः सम्प्रसारणं न त्यात् ।--इति यकारस्य न सम्प्रघारणम् । यूनः ! 
युवभ्यामित्यदादि ॥ अर्वां । हे थवेन् | । यवंशद्यासवननअः ।६।१।१२७। 
नञ रदितस्याऽभनित्यस्य "तू" इत्यन्तादेशो न ठु सौ । अवैन्तौ 1 अर्वन्तः । 
श्वेतः । अवेद्धयाम् । पथिमश्युमुत्तामात् ।9\१।८५। एषामकारोऽन्तादेशः 

€ 

स्यात् सौ परे ॥ इतोऽखवनामस्थाने ।७।१।८द पथ्यादेरिकारस्या- 
ऽकरः स्याटखवनास्थनि ॥ थो न्थः ।७1१।८७ पथिमयेोस्वस्य न्थादेशः 
सव॑नामस्थाने । पन्थाः । हे पन्था. 1 पन्थानौ । पन्थान. ॥ भस्य टेलपः 

दन्स्यादचः परे भूते कमि गते 'मघवनूत् सुः इति ध्थिते सोरररस्येसङायां रोपे च 
““ह्ड याउभ्यो०” इति सलोपे तकारस्य “सयोगान्तस्य लोपः इति ङोपे “मघवा 
बहुलम्?» इति बहुख्ग्रहणात्संयोगान्तस्य छोपस्यासिद्धत्वामावेन “सवनामस्थाने 
-खासम्बुद्धौ? इति नान्तस्योपधाया दीरध॑तवे च कृते मघवाय्? इति रूपम् । मघोनः 
“मघवन् + अस्? जत्र “यचि भस्" इति मसन्क्तायाम् “श्रयुवमघोनामतद्धिते” इति 

-सम्प्रसारणे यणो--वकारस्य, इक्--उकारे जाते “मघ उ भ नू अस् इति स्थिते 
“सस्प्रसारणाच्चः इति पूर्वपरयोः स्थाने पूवंरूपेकादेशे “आद्गुणः इति गुणे सस्य 

-श्स्वे तस्य विखगसे च "मधोनः” इति रूपम् । रायाम्--मघोना इति । न सप्रसारणं 
इति । सप्रसारणे परतः पूवस्य यणः संप्रघतारण न् भवतीति सूत्राथः। इदमेव क्षापयति 
युवन् इत्यादि शब्दे पूवस्य यणः प्रथममनन्तरं वा_सप्रसारणं न भवतीति| यूनः, 
"युवन् + शस्? भत्र शक्ारस्येत्सज्ञायां रोपे च “यचि भम्” हति भसक्ञायां “धयु- 
वमघोनाम्० इति वकारस्य सम्प्रतारणे '“वस्परसारणाच्च इति पूर्वरूपेकादेशे 
“यु + उन्? अस् इति जाते यकारस्यापि “श्वयुवमघोनाम्, दति सम्प्रसारणे प्राप्ते 
न् सश््रसारणे सम्प्रसारणम्?” इति निषेधे सवणंदोधं च कृते श्त्वविसगंयोश्च स्तोः 
ध्यूनः, इति रूपम् । एवं यूना इत्यादावपि बोध्यम् । भर्वा । अवन् + सु, अन्र सोरुकारे 
गते “हर्डयाऽभ्यो दीधारषुतिस्यश््त हद्, इति खकोपे “सर्व॑नाम्थाने चासम्बुद्धौ? 
.इति नान्तोपधधायाः दी्ेष्वे “नरोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नरपे "र्वा? इति 
रूपम् । पन्थाः । "पथिन् + सु? इत्यत्र “पथिमथ्यञुचामाव् इत्याकारान्तादेले विहिते 

` न सं--पम्भसारणके परे पूवं "यण्› को सम्प्रसारण नदीं हो । भवेणः-- नन्? रदित 
“श्रवन् शब्दको (तृ, अन्तदेशच हो, यु" भिन्न विभक्ति परे। पथि~-उथ्यादि (पयिन्- 
सयिनू्-ऋभुचिन् )' शर्दोको श्रकारन्त भदेश हो, छु के परे। इतोऽत्-पथ्यादिके 
कारको अकार आदेश्च रो, सवेनामस्थानके परे । यथो न्थः--थिन्~मयिन् रखब्दोके 
कारको न्थः दश्च हो, सवंनामस्थानवे परे। भस्य--मसंशक पथ्यादिके र का लोप 
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[जशाद्लो सस्य पथ्याषटषटेलेपः स्यात् । पथः । पथिभ्याम् । पथिभ्यः} एवं 

मन्थाः । ऋयल्ला" । ष्णान्ता; षर् ।१। १1२९] षान्ता, नान्ता च संखया षटृसंज्ञः 
स्यात्! पञ्च २। प्चभिः। पचभ्यः २। शधटुचतुभ्य्वेति नर् । नोपधायाः 
1६18131 नान्तस्योपधाया दीर्घो, नामि । पश्चानाम् । पच्चषु ॥ श्न श विभक्तौ 
1७1२ ८५1 अष्टन् शब्दस्याऽऽत्वं वा हलादौ ॥ अण्ठाभ्य चश्च ।७।२।२१1 कता- 
ऽऽकारादष्टनो जणश्शसोरौश । "अष्टभ्यः इति वक्तव्ये कताऽऽत्वनिर्देशो जश्थसोविषपर 
द्मात्वं ज्ञापयति । चेकटिपिकषलेदमष्टन आत्वम् , अष्टनो दीषःदिति ज्ञापकात् । 
श्रौ २) ष्टामिः। च्र्ठभ्यः २)! रशनाम् । श्ष्टाु। ्ात्वाऽमवि श्रष्ट | 
प्चवत्. ॥ ऋत्विग्दश्चकस्रगदिगष्णिगजञ्चुयुजिक्शां च ।३।२।५६॥ एभ्यः 

पथि आ सुः इति जाते “इतोऽत्सवनामस्थाने” इति थकारन्तःपातिन इकारस्या- 
काराठेशे विहिते "पथ् ञअ जा सुः इति जाते "थो न्थः” इति थस्य न्थादेशे विहिते 
“अकः खवणें दीघेः?” इति दी्ेत्वे सस्य श्त्वे रेफस्य विसगंस्वे च "पन्था." इति रूपस् 
पथ । (पथिन् + शस्” अश्र श्चकारस्येस्सन््ायां कोपे च "यचि भम्” इति मखन्का- 
यास् “अचोऽन्त्यादि टि» इति इन् इत्यस्य टिसन्न्ायां “भस्य टेखोपःदइस्यनेन टिस- 
ञकस्य इन्. इष्यस्यं रोपे सहस्यस्य र्स्वे रेफस्य विसगतवे च "पथः इति सूपम् ? 
पच्च । 'पद्न् + जसः अच्र “नान्ताः षट्” इति पञ्चन्शब्दस्य षरटसञ्ज्ञायां विहितायां 
"वड़भ्यो लु क” इति जसो लुकि “नखोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नश्य कोपे च 
पञ्चः इति खूपम् । एवमेव शसि पञ्च । पञ्चानाम् ¦ "पञ्चन् + जाम्? इत्यत्र “षट ्तु- 
भय॑श्च^ इति अमो नुटि दिष्वादाद्यावयवे जाते उटि गते पञ्चन् च् जार" इति अते 
नस्याकारेण सह संयोगे “नोपधायाः” इति मान्तोपधाया दीधेखे “नखोपः माक्तिपदि 
कान्तस्य” इति नस्य रोपे च पञ्चानाम् इति रूपस् । श्रष्टम्य इति वक्तव्ये इ।त । 
भ्यद्ि अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः इति सूपद्रये सत्यपि ओरशिविधौ लाववात् अष्टभ्य 
हृस्येव निरदैश उचितः, आकारनिरदेशात्त॒ जश्श्षसोरचि परतोऽप्यास्व विज्ञायत 
इष्यर्थः । अष्टौ । (अष्टन् + जस्? इत्यन्न “अष्टन आ विभक्तौ इष्यनेनाका 
रान्तादेक्े विहिते “अष्ट आ जसः इति जाते “अकः सवेण दीघेः इति दीधे- 
त्वे “अष्टाभ्य जश् इति जस ओकशि “द्धिरेचि” इति च्द्धौ “अष्टौ इति 

दा । ष्णान्ता--गरान्त-नान्त संख्यावाचक शब्द १२्सज्ञक शं । नोप-नान्तकी उपाके 
दीष हो, ननाम्? के प्रे । अष्टन-भष्टन् शब्दको आल हो, इलादि विभक्ति 
परे, विकल्पत्ते । अष्टा--कताकारक षन्” शछण्दसे पर (जस -रस्' को चओश् श्रदेश हो 
ऋत्विग्~--' कतु" २य्द पूवक न्यज्-धातु, ध्रृष-~धातु, सज्-घातु, दिश्यू-धातु उत्पूवक सिनिद- 
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क्रिन् । अब्धेः सुप्युपपदे । युजिकबोः-केवलयोः । करुञ्चेनंलोपाऽभावश्च नि पात्यते । 
कनावितौ । छृद्तिङः ।३।१।६३। अत्र धात्वधिकारे तिदभिनः अत्ययः कत्सञ्जः 
स्यात् ॥ वेरपृक्तस्य ।६।१।६७ लो. । क्किर्पर्ययस्य कुः ।८।२।६२। किन्प्र- 
स्ययो यस्मात्तस्य कवगांऽन्तादेश. स्यात् पदान्ते । ऋषिक , स्विग् । ऋत्विजौ । 
ऋत्विग्म्याम् ५ युज्ञेरसख प्रासे ७1१9१ युजे" सवेनामस्थाने नुम् । सुलोपः । 
सयोगान्तस्य लोपः । कुत्वेन नस्य इ. । युक् \ युजौ । युज्ञः \ युग्भ्याम् २1 अस- 

तिक् । ऋतौ उपपदे यज्धातोः ““ऋषिष्दधटङ्खग्दिगुष्णिगन्चुयु लिका चः इति 
फिनि '“वचिस्वपियजादौीनाम्” इति सम्प्रसारणे “सम्प्रघ्तारणाच्चः इति पूवंपरयो 
स्थाने पूवेरूपेकादेशे “ऋतु इजः इति जाते “इको यणचि? इति यणि “ऋत्विज् 
किन् अन्न “'लश्नक्तद्धिते” इति ककारस्येहसन्ज्ञायां रोपे च ““हङन्त्यमू" इति 
नस्येव्सञ्ायां ठोपे च इक'रस्योच्चारणाथस्वेन तरिम् गते वकारस्य “अपृक्त 
एकार प्र्ययः” इति अषक्तसनञ्कायां “वेरप्र्छस्य, इव्यपरकषन्लकक्य वस्य रूपे 
“"करदुतिडः' इति छनः ज्रत्सञ्जापां कदन्तव्वास्प्ातिपदिकवन्क्ायां सावागते 
सोककारे गते “ऋटिवनज् +स्, इति स्थिते “हरडयारभ्यो ०५इति सोप ““किन्प्रस्ययस्थ 
कुः” इति कवगान्तादेशे आन्तरतम्यात् जकः।रस्य गकारे जाते “वावसाने” इति 
चत्वेन वा ककारे “ऋ स्वक! इति । युड । श्युज + सु, इत्यन्न सुञुस्पत्तेः प्रा “ऋश्वि 
फट् २२२०० इति छिनि, छिनो खोपे किनः कत्पञ्ज्ञायां क इन्तत्वास्प्रातिपदिकक्न्क्ञाया 

ध9, अन्च्-धातु, युज , चतु ५1९ कञ्च् -बातुर्राघ "कन्" प्रत्यय हो । अञ्े.~--*अन्व 
धातुत्ते स॒वन्त उपपद् रदने पर दी “किन प्रप्यय होता है, धुज' ओर कृञ्च" धातु््ोसे 
केवल श्रत् उपपद रद्धित् होने पर ही किन्" प्रत्यय होता श्रौर चक्रञ्च" धातुर शक्तिनः 
प्रत्ययविधानके सथ २ सूत्रोक्त प्रफारसे (अनदिताम्० सेप्राप्त नलोपाभाव भी निपातन 

रोताहे। 
नोटः--“लक्षणं विनेव निपतति = प्रवतत ” “यत्तन्निपातनम्"--जो कार्यं विना घत 

निथमरका होता है वह (निपातनः कदा जाता दै। 
छरदतिङ--इस ( संनिहित ) धालखभिकारमे निड-मिन्न जो प्रत्यय वह कस्सज्ञक हो । 
नोटः--"घातोः" शस सूत्रके भधिकारमे धातुते षर प्रत्य्थो का विधान दहै। उन (तिडः 

प्रत्ययो को छोडकर शेषकी कृत्पज्ञा दोती है । फन यद हुभ्रा कि शिनः प्रत्यय श्वातो.° के 
अधिकार हं । श्सलिये इसी छतसह श्रौर कृत्सक्चा होने पर॒ कृन्त होने प्रातिप 
दिकक्षज्ञा होकर छ-श्रादि विभक्ति उत्ति हुई । 

वेरष्--प्रपृक्तसज्ञक़ वकारका लोप हो । क्िभ्प्रसव--करिन् प्रत्यय जिपपे विधान भिया 
जाय उप्तको कवरगान्तादेश दो, पशान्तमे । युजेर--शुज्, धातुको सका आगम हो, सवं 
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माघे किप् १- चोः कुः } = २]३०॥ चव्ंस्य कवग स्याज फलि, पदान्ते च । 
सुयुक् , खयुग् । सयुजौ । सयुजः । खयुना ! सयुग्भ्याप् । खन् । खजौ । खजः । 
खन्भ्याप् ॥ वश्चश्रस्जसजम्जयजयजभ्राजच्डुशां षः ।८।२।३६ तरश्वादीना 
सप्ताना, छशान्तयोश्च षः स्यात् फलि, पदान्ते च । जश्त्वचत्वं । राट् , ड् । 
राजौ ¦ राज ¦ रङ्भ्याम् ? एव-विभ्राद् देवेट्) पिश्वखट् । परिषट् । 

( परो वज्ञेः षः पदान्ते ) । पराघुपपदे जेः विप् , दश्च, पदान्ते षत्वमपि \ 
परित्यज्य सवं त्रजतीति-परिनाट् । पिन । विश्वस्य वसुरष्योः ।६।२।१२८। 
विश्वस्य दीः स्या्रसौ, राटशब्दे च परे । "राडिति पदान्तोपलक्षणायेप् ! कश्वा- 
राट् ! विश्वशाजौ । विश्वाराडभ्याम् \ स्कोः खंयोगायोरसम्ते च ।०\२।२६। 
पदान्ते, फलति च परे यः सयोगस्तदायोः सक्रारककारयोल्लौप. । शट् , शड् । सस्य 

शचुःेन श. । कल्ञ जश् मशी"ति शस्य जः ! शनो । ज्ज. । श्ड्भ्याम् ॥ 

सावागते सोरकारे गते ““युजेरस प्रासे" इति जुमि उमि गते मिसवाद्न्स्याद्चः परे 
युन् अ स्! इति जाते “हल्डथाञ्भयो०” इति सूषोपे ‹ सयोगान्तस्य रोपः,” इति 
ज॒रोपे “क्िनूप्रत्ययस्य कः” इति नकारस्य सवेन उस्वे ध्यु इति रूपम । राट् । 
राज्+-सुः इध्यत्र सोपि ‹ बश्चञस्जखज्टजयजराजन्राजच्छलां बः” इति षकारा. 

<तादेे “स्षलां जक्षोऽन्ते” इति षस्य डत्वे “वादस नेः इति डस्य टस्े कृते "राट इति 
रूपम् । पक्ते-^राडः इति । परित्रट. । परिपूर्वकव्रजधातुतः परो बनजेः षः 
पदान्ते, इति क्रिपि नजेश्च दीध्वे छ्रते च पष्वे कपो रोपे सावागते सोपि 
“छरा जज्लोऽन्ते, इति षष्य उत्वे “वावसाने, इति डस्य रत्वे "परिाट्। 
पक्ते-"परिनाड्ः ! विश्वारार् । शपरिश्वराज्+- सुः इस्यत्र सोरूपि “जश्च्नसजः? 
इति ज्य पल्वे “श्वल जशोऽन्ते इति षस्य उखे “वावसाने” इति डस्य रत्वे 
“विश्वस्य वसुराटोः" इति देतव च विहिते “विरेवाराट' इति । “परे "विश्वराड् 
इति । चर् । “ज्रस्न पङ्कः किप् । “अरहिभ्या०” इति सम्प्रसारण रेफस्य ऋकारः 
“सम्प्रसारणास्चः, इति पूवैरूपम् । तस्मास्सो “स्न् सु इत्यत्र सोरुपि “सोः सं- 

नामस्थानके परे, असमासे । चोः कुः--ववगंको कवगं भदेश हो, ल्" के परे 

पदान्तमे । रक्ष तश्च, असज, सूज, मृज , यज, राज भौर भाज घातु्रोको त्था चकारान्त 
द्र शकारान्तको षञ्चारान्त आदेच हो, (्वल' के परे पदान्तमे \। परौ "परिः उपसगक 

प्रजः धातुसे किप प्रत्यय हो भ्रौ (उपधाश्रकारको) दीषेहो तथा पदान्तमे षत्व भी 
हो । विश्वष्य-पि्वः दब्दको दीवं दयो, "वसुः श्रौर (यरः चब्दके परे । स्कोः-पदान्त 
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त्यदाचत्वं । पररूपत्वम् । तदोः खः सावनन्त्ययोः 191२) १०६} व्यदादीना तका 

रदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ 1 स्यः स्यौ । त्ये ॥सः तौ ते यः यौ) 
ये ॥ एषः । एतौ । एते । एनम् ! एनौ । एनान् । एनेन 1 एनयोः २ ॥ ङ प्रथ. 
मयोरम् ।७1९र्घ्य दयुष्मदस्मद्भया परस्य "ङे" इत्येतस्य भरथमाद्वितीययोश्वाऽमा- 
देशः ॥ मपर्थन्तस्य ।ऽ]२}६१। इत्यधिकृत्य । स्वा-हौ सौ 19२। छ] च्रन- 
योर्भपयन्तस्य त्वाऽदौ स्तः सौ ॥ शेषे लोपः ।७२।६०् आ्रात्वयत्वनिमित्तेतर- 
विभत्तौ परतोऽनयोष्टिलोपः । तम् ! शरदम् । युवावौ द्विवचने ।७।२।६२ 
दयोरक्तावनयोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् 

जस्य षत्वे, षस्य डस्वे “वावसाने” इति रवे “द्, इति । पकचे--श्वेडः इति । स्यः । 
"स्यद् +- सुः इत्यन्न “"त्यदादीनाभः इति षद्” इत्यस्य स्थाने अकारादेकषे “अतो गुणे" 
इति परख्पे छते श्य सुः इति जाते “तदोः सः सावनन्त्योः इति अनन्त्यस्य 
तकारस्य सतवे सोर्कारे गते रेफस्य विषर्ष्वे च स्यः, इति । त्यौ । श्यद् + ओः 
इत्यत्र त्यदादयप्वे पररूपत्वे च छते ““कृद्धिरेचि", इति चदधौ श्यो, इति रूपम् । धः । 
श्तद् + सुः अत्र व्यदाद्व्वे पर रूपस्षे च कृते “तदोः सः सावनन्त्ययोः” इति तस्यः 
सस्व सोरकारे गते रेफस्य विसर्गत्बे च "सः, इति रूपम् । एष । "एतद् +- सु" इष्यत 
स्यदाद्यस्वे पररूपत्वे च कते “तदोः सः सावनन्त्ययोः” इति तकारस्य सकारे करते 
"'आदेक्ञग्रत्यययोः” इति सस्य षत्वे च कते “एष +सु, इति आते सोसर्कारे गते 
रेफस्य विसगंस्वे च शषः, इति रूपम् । त्वम् , भ्रहम् । ध्युष्मद् + सु › दस्यन्न “ङप्रथ- 
मयोरम्,› इति सोरमादेशे विहिते युष्मद् ¬+ अमू इति जाते “खाद्य सौ, इत्ति 
युष्मदो मपयंन्तस्य ध्वादेशञे विहिते शत्व भद् अम्, इति जते “अतो गुणे” इत्ति 
पररूपत्वे ““शेषे रोपः” इति दुस्य रोपे (त अमः दव्यवकशिष्टे "ममि पूवः इति 
पू्वंरूपस्वे ते श्वस्, इति रूपम् 1 "अस्मद् + घुः इत्यत्र “ङप्रथमयोरम्” इति सोर- 
मादे “त्वाहौ सो» इस्यस्मद्ा मपर्यन्तस्य जष्ादेशे “अतो गुणे", इति पररूपे कृते 'भषटद् 
अमर? इति जाते “शेषे छोय? इति दशय छोपे “अमि पूर्वं.” इनि पूर्व खपे (अहम्?इति । 

मल् परक संयोगादि सकार भोर ककारका लोप हो । तदोः--स्यदादिके श्रनन्त्य तकार^दकारको 
सकार हो, शुग्के परे । ङे प्रथ--यु्मद-श्रस्मद् श्चन्दमे पर ङ" श्रीर् प्रथमा-द्वितीया 
विभक्तिको “भस्, भदेश हो । सपर्यन्त--यह श्रभिकार सत्र ै । व्वाहौ--युष्मद्-भ्रस्मद्के 
मपयन्त भागक्तो तव" श्रौर हः श्रादेश दो, शे परे । शेषे -श्रातव-यत्वके निमित्तेतर 
विभक्तिके परे ुष्मद्-श्रस्मद् चर्ग्दोको टिकालोप हो । युवावौ--द्विलाथं प्रतिपादक 
युष्म् द्-अस्मदके मपयन्त भागको धयु श्रौर श्नावः भदेश्च दहो, विभकतिके परे । प्रथमायाश्च 
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1७} २(८८ श्ौश्येतयोरात्वं लोके । युवाम् । आवाम् 1 यूयवयौ जि 1७1 २।६३। 
अनयो्म॑पयन्तस्य यूयवयौ स्तो, जसि । यूयम् ! वयद् ॥ त्वमावेकवचने 19२ &७। 
एकस्योक्तावनयोमपयेन्तस्य त्वमौ स्तो विमत्त ॥ द्वितीयायां च अरा 
छनयोरात् स्यात् । त्वाम् । माम् ॥ श्चसो न 19 १।२६। आभ्यां शसो न" स्यात् । 
च्ममोऽपवादः । आदेः परस्य । सखेयोगान्तस्य लोपः । युष्मान् । श्रस्मान् ॥ 

युवाम्, ्रावाम् 1 श्युष्मद् + जी "अस्मद् +- ओ इत्यत्र “'ङेग्रथसयोरम इति जोका- 
र स्थ स्थाने अमि “युवावौ द्विवचने इति युष्मदो मपर्यन्तस्य युन अदेशे अस्मदो 
मपर्य॑न तस्य आवादेशे च विहिते श्युव अद् अम् ' अव अद् अमू इति च जाते “अतो 
गुणे” इतति पररूपस्वे “प्रथमायाश्च ह्भिवचने भाषायाम्" इति आकारान्तादेश्ञे “युव 
आ अमू? इति, अव अआ अम्” इति भूते “अकः सदणे दीः, इति पू्व॑परयेःः स्थाने 
दोघं “अमि पूवं" इति पूर्व॑रूयेकादेशे च छते युवाम् इति, “आवाम्? इति च । 
यूयवयौ जसि इति । जश्मरव्यये परतो युष्मदस्मदोयूंयवयौ अदेश्ौ मवत इति सूत्राथंः। 
यथासस्येन युष्मदो युयर्मिति, जस्मद्श्च वयमित्यादेश्चो बोध्यः । युयम् , बयम् । 
श्ुन्म द् +जस्ः (अस्मद् +-जस्ः इप्यन्न “ङगप्रथमयोरस्” इति जसः स्थाने असि 
कते “यूयवयौ जख इति युष्मदो मपर्यन्तस्य यूयादेशे अस्मदो मपर्व॑न्तस्य वया- 
देशे च विहिते युय अद् भभू? वय ¬+-अद् अमः इति जाते “अतो गुणे” इति 
पररूपस्वे “रेषे लोप” इति दकारस्य रोपे “जमि पूरः” इति पूदरूपेकादेशच 
श्युयसूः इति, "वयम् इति । त्वाम् , माम् । युष्मद् + अम्” अस्मद् +- जम्, इत्यन्न 
“त्वमा वेकवचनेः? इति युष्मदो मपयन्तस्य त्वादेश अस्मदो मपर्यन्तस्य च मादेक 
विहिते श्व भद् जरू “म अद् अम्? इति जाते “अतो गुणे” इति पररूपसे “हि- 
तीयायाञ्चः, इव्यन्स्यस्य दस्याते “अकः सवणे दीधः इत्ति सवर्णदीर्घत्वे “अमि पूवः? 
इति पूदेरूपेकादेशे च छते ^्वामू? इति “मास्” इति । युष्मान् , जन्मन् । श्युन्म. 
द् + शसः अध्मद् ¬+ शस" , इत्यत्र “कशक्कछतद्धिते इति शस्येव्सस्ायां रोपे च 
“ज्ञास नः इति नादेन्ञे “तस्मादिसयुक्तरस्य” इस्यनेनोत्तरस्य सवस्य प्राप्ते “आदेः 
परस्य” इति जाद्याकारस्य जाते श्युष्सद् + नू स्, अस्मद् +न् खः इति भूते “खं 
योगान्तस्य लेपः इति स॒रपे “द्वितीयायाञ्च इत्यन्तस्य द्मा्रस्य जकारे “अक्छः 
सवणे दीधः” इति पूवपरयोः स्थाने दीर्घादेशे चुष्मान्ः अस्मान्? इति रूपम् । 

भ्र थम द्विवचनक्षे परे युष्मद्-्रस्मद् शब्दको श्रात्व शो, लोकम । यूय-~-युष्पद् च्रसमद् 
सब्दके मपयन्तभागको ्यूयः "वयः श्रादेश हो, "जस्षके प्रे 1 व्वमा--पएकलवार्थ- 
प्रतिपादक युष्मद्-श्रस्मद् शब्दके मपए्यन्त भागक श्वः "मः श्रादेश्च हो, धिभक्तिके परे । 
हितीया~युष्मद्-त्रस्मद्को श्राकारान्त श्रदिश्च हो, द्वितीया विभक्तिकि परे । क्सो न~~ 

८ म्र° कौर 
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योऽचि ।७२।८६। अनयोयीदिथोऽनषदेशेऽजादौ विभक्तौ । त्वया । मया ॥ युष्म- 
द्स्प्रदोरन(दि शे | जरारठद। अनयोरात्स्यादनादेशै इतादौ विभक्तौ । युवाभ्याम् । 
द्रावाभ्याम् । युष्मासि" । अस्माभिः ॥ तुभ्यमह्यो ङयि ।७}२1६५। च्रनयेोर्भप्यै- 
न्तस्य तुभ्यमद्यौ स्तो डयि। टिलोपः! तुभ्यम् । मह्यम्॥ भ्यसो ऽभ्यपर् । ५१३०] 
शराभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम् स्यात् ¦ युष्मभ्यम् ! अस्मभ्यम् ! पफक्षवचनश्य च 
1२1३२ आम्या पश्चम्>ेकवचनस्याङस्यात् । त्वत् । मत् ॥ पंडम्या अत् 

सया, मया 1 भ्युष्मद् +टा' (अस्मद् + टाः इस्यत्र “स्वमवेकवचने” इति मपयं- 
न्तस्य युष्मदः स्वादेशे अ स्मदुश्च मादेशे सति स्व अद् याः म अद् टाः इत्ति जते 
५अतो युगे इति पर्वे रागत शारस्स्पेसन्ञायां रेपे च “योऽचि” इति योगेन 

सवंस्य यकारादेरे पराप्ते “अखोऽन्स्यस्य इष्यन्तस्य दस्य जते सति य्ञ' 
मय्, इति भूते सथोये च छते सवया? (मयाः इति । चु वाभ्याम् › त्रावाभ्याम् ! 

युष्म् +- भ्याम्” 'अरमद् + भ्यास, इव्यत्र भयुवावौ द्विवचने, इति मपयंन्तस्य 
यु शदेशे अवादेशे च विदिते धुव अद् भ्याम्, “अव अद् भ्याम, इति जात्ते “अतो 

गुणे, इति पररूपष्वे “युष्मदहमदोरन देशे इति दकारस्य "या, आदेशे विदिते 
“अकः सवणे दीधः” इति दीषोदेशे युवाभ्याम्, 'जावाभ्याम, इति स्वः । युष्मामि , 

भरस्ामि । श्युख्द् + भितः "असमद् + भिष, इटयत्र “यु मद्रमदोरन देशे इति 
दुष्य स्थाने आकारे विदिते “अकः सत्रण दोवः इति दोघशतवे सस्व रसे रेफस्य 
विपणे च कृते ध्युष्माभिः, 'जरप्राभिः इति ख्पम् । तुभ्यम् , मद्यम् । युष्मद् + 
ॐ “अस्मद् + ॐ इत्यत्र “तुभ्यमद्यौ डयि? इति मपयेन्तस्य युष्मद" तुभ्यादेशे, 
अस्मदो मद्यादेशे च कते तुभ्य अद् ङ "मद्य अद् ॐ इति जाते “अतो गुणे” 
इति परष्ये “रेषे रोपः, इष्यन््यध्य दृकरश्य रोपे “ङेप्रथमवोरम् ” इति ङेरमा. 
देशे “अमि पूवैः” इति पूर्वष्पेरूदेगे "तुभ्यम्? इति, 'मद्यत्' इति च जायेते । भ्या- 
मि-युवाम्याम् ; आवग्पाप् , इति वृततोयादद्विवचनवदिते भावः । युष्धभ्यम् , भस्म 
भयम् । ध्युष्मद् + म्य, अस्मद् +- भ्यस्" हव्यत्र “भ्यसो भ्यस्? इति भ्यसः स्थाने 
भ्यभादेशे कते “शेषे रोपः” इति दरोपे ते सति चुष्मम्यस्, "अश्मभ्यस्" इति । 
त्वत् , मत् । श्युष्मद् + ङसि, अस्मद् ~- ङसि? इस्यत्र “त्वमावेकवचने इति युष्मद 

युष्मद् -श्रस्मद् शब्दम पर ‹शस्"के श्रादको नकार श्रादेश दो । योऽचि--युष्मद्-श्रस्मद् 
शब्दरकी यक्तार श्रादेश्च दो, श्रनादेर (विना भ्रदेच हृग्रा) च्रजादि विभक्तिकि परे। 
युष्मद्--युष्मवद्-अस्मद् शब्दके भर॑गको अकार आदेश दो, श्रनदेश्च दलादि विभक्ति परे । 
तुभ्य~-युष्पद्-च्रस्मद् शब्दके मपयेन्तमाग र (तुभ्य' भरर (मक्च' अदे दो, ॐ विभक्तिके 
पर् ! भ्यसो~-युष्पद्-अस्मद् शब्दते पर ॒^्यु"को शच्रम्यम्” आदेश्च हो । एकवचन ~~ 
युष्मद्-श्रक्षदसे पर् पर्वमी-एकवचन ( उसि ) को भत्, श्रदेश्च हो । पञ्चस्या~-दुभद्- 
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।७१।३१। चाभया पच्चम्या म्यसोऽत् । युष्पत् । अस्मत् ॥ तवममौ ङसि 

॥७अ२।8द अनयोमपयन्तस्य तवममौ स्तो शसि ¦ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश् 
॥७1१}र9 तव । मम । युवयोः २ । आवयो. २) साम आकम् 1७1१।३३॥ 
प्मास्यां परस्य समः शाकम् स्यात् । युष्माकम् । अस्माकम् \ त्वयि! मयि, 

युष्मा अस्मा युष्मदस्मदोः षष्ठोचतुथींद्ि तौयास्थयो्वान्नावौ 1नशरन 

मपयंन्तस्य त्वादेश अस्मदो मपयंन्लस्य च मादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे ““एक- 
वचनस्य च इति ङसेरति विहिते “शेषे लोपः इति दमान्ररोपे (त्व + अतू? 
म + अत्, इति जाते “अतो गुणे” इति प्रररूपत्वे च ^वत्? इति (मत्ः इति च 
भवतः। स्यामि-पूर्व॑वत्-युवाभ्याम्' “आवाम्याम्" इति स्तः । युष्मत् , श्रस्मत् । 
युष्मद् + भ्यस्, “अस्मद् 1-भ्यस्? इत्यत्र “पञ्चम्या अत्” इति भ्यसोऽति “शेषे रोपः 
इति दश्य छोपे “भतो गुणै इति पररूपे च कृते युष्मत्, इति "अस्मत्, इति 
च भवतः } युष्मदस्मद्भ्यानिति ' युष्मदस्मदोः परतो छः स्थाने अशादेशः स्यात्| 
शितूकरणास्सवोदेक्षः फकम् । तव, मम । युष्मद् + उट्, अस्मद् ¬+ ङस्, इत्यन्न “तव- 
ममो सि? इति युभ्मदो मपर्यन्तस्य तवादे अश्मदो मपयंन्तस्य ममादेशे “अतो 
गुणे इति पररूपे “युष्मदस्मद्धथाम्” इति ङसोऽश्चि विहिते श्स्येत्सन्तायां रोपे 
च भूयोऽपि “अतो गुणे” इति पर रूपस्वे च कृते "तव, ममः इति सूपे स्तः । युवयोः, 
प्ावयोः । श्युष्पद् + मोस, (अस्मद् +-ओस्? इति स्थिते “युवावौ द्विवचने इति 
युष्मदो मपर्यन्तस्य युवादेशे अस्मके मपयंन्तस्य च आवादेशे “अतो गुणे इति 
परख्पत्वे “योऽचि? इति दकारस्य यकारे विहिते संयोगे च छते सस्य स्तवे रेफस्य 
विसगंस्वे च कृते “युवयोः, (भावयोः? इति । युष्माकम् , श्रस्माक्षम् 1 युष्मद् + जाम्? 
अस्मद् + जाम्? इत्यत्र “साम जाकम््ः इति आमि साम्त्वमारोण्य जाकमहेशले 
विहिते युष्मद् + आकम्” अस्मद् + आकम् इति जाते “शेषे छोपः” इति दृरपे 
"अकः खवणे दीधे” इति खवणदीर्धवे युष्माकम्, अस्माकष्रः इति । त्वयि, मयि । 
“युष्मद् + डि" "अस्मद् +- किः इत्यत्र “त्वमावेकवचने इति युष्मो मपर्यन्तस्य 
स्वदेशे अस्मदो मपयन्तस्य च मादेशे ते “अतो गुणे” इति पररूपस्वे च कृते 
“स्वद् + डि" "मद् + छः इति जाते ङकारस्येत्सज्नायां रोपे च “योऽचि इति 
दकारस्य यकारदेशे मिदित्वा शत्वयिः इति (मयिः इति च भवतः । युप, 

शरस्मद्से प्र पञ्चमोके “भयस्'को अत् भदेश दे । तवममी--युप्मद्-्स्मद् शब्दके 
मपयन्त भागकरो (तवः श्रोर् "ममः श्रदेश हो उसके परे । युष्मद्--यु°्मद्-श्रस्मद्से पर 
“उस्'को “रश? देश शे । साम-युषद्-श्रस्मद्से पर साम्" ( घुट् सित श्राम् ) को 
श्नाकस रदे दो । युष्मदस्मदोऽ--पदसे पर श्रपादादिमे ( श्लोक या ऋचा्े चरणके 
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पद्त्परयोरपादा्यै स्थितयोः षष्ट धादिविशिध्योर्वा्नौ इत्यादेशौ स्तस्तौ चानदाचतौ ॥ 
अंटवचनस्य वस्नसौ ।८।१।२१॥ उक्तविधयोरनयोः षष्ठ थादिबइचचनान्तयोव॑स्- 

नसौ स्तः । वां--नावोरपवादः । तेमयावेकवचनस्य !८।१।२ब्द् उक्तविधयोर- 
नयोः षष्टीचतुथ्येकवचनान्तयोस्ते-मे एतौ स्तः ॥ व्वामौ द्वितीयायाः 
|>} १।२२। उक्तविधयोरनयो द्विती येकवचनान्तयोस्त्वामा एतौ स्तः ॥ 

भ्रोरो.स्व्वा'ऽवतु “माःऽपीद, दत्तात् "तेः "मेऽपि शमे सः । 
स्वामीन्ते' मेऽपि ख हरिः, णतु ववामि नोः विशु; ॥ १॥ 

अस्मा । भ्युष्मद् + सुप्? (अस्मद् + सुप्? इस्यन्न पकारस्येत्संज्वायामर् रोपे च 
कते 'थुष्मदस्मदोरनादेले” इति द्, इस्यस्यास्वे अकः सवर्णः इति दीध्ये 
च जते ध्युष्मासुः "अस्मासु इति ख्पे स्तः! दुष्मदसटो- षष्ठीमि। षष्ठीच- 
तुर्थीद्ितीयाभिः सह तिष्टत इति षष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थौ तयोरिति विरहः! षष्य्यादि- 
विशिष्टयोरिति यावत् । उक्तविधयोरिति ! षष्ठथादिविषशिष्टयोर्यष्मदस्मदोरिस्यर्थः \ 
बहव चनस्थेति । युभ्मदस्मदोः बहुकचनविभक्छौ परतः वस्नसावादेशौ यथासख्यं स्तं 
इति भावः । तेमयेति । तेश्च मेश्वेति विग्रहः! अय वाँनावोरपदाद्ः । अन्न द्वितीया 

(५०५०५, 

श्रादिमे नद्यं ) स्थित जो षष्ठौ-चतुयीं-द्वितीयास्थ युष्मद्-श्रस्मद् शब्द उनको क्रमसे वाम्” 
श्रौर “नौः श्रादे हे । 

नोटः--अथिम तीन सूतरोप्ते बाच होनेके कारख केवल सभी विभक्तयो दिवचनमे षी 
इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती हे । 

बहुवच--पदते पर च्रपादादिरभे स्थित षष्ठवादि बहुवचनान्त युष्मद्-श्रस्मद् खब्दको 

क्रमन्ते वस् “नसः रदश हो ! 
नोटः--समी विभक्तियोंके द्विव चन्म “वाम् रर न्नौः तथा बहुवचने "वस्? शौर 

“नस्? श्रदेश दोते द । 
तेमया~--पदसे पर श्पादादिमे स्थित षष्ठी-चतुथ्वेकवचनान्त युष्द्-श्रस्मद् शब्दको 

नते, शरीर “मेः आदेश दो । त्वामौ--पदपते पर शरपादादिर्भ स्थित युष्मद् स्मद् शब्द जव 
द्विठीयाका एकवचनान्त हौ तच् कऋमसे उनको स्वा माः आदेश्च दो , 

श्रीशस्व्वा-- इह = ससर, शओरीश्चः = लचंमीपतिः- नारायणः, स्वार त्वाम्, मा 

माम् , अपि = च, जवतु = पातु। स~--हरिः = पूर्वोक्तः-नारायणः, ते = तुभ्यम्, मे = 
मद्यम्, जपि = च, श्रमं == सखम्, दत्तात् = देदिं । स--हरिनपवोकः-नारायणः, वेनतव, 
मे = मम, अपिच, स्वामी = प्रमुः, श्रस्तीति देषः ( सः ) विभुः = व्यापको ध्नारायण, 
चाम युवाम् , नौ = भावम् , पा = रक्षतु । ( सः) ईशः = प्रय, वाम् = युवाभ्याम् , 
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सुखं "वा" नोः ददस्वीदाः, पति्वामःपि धनोः हरिः । 
सो.ऽव्याद् भ्वो' नः शिवं "वो "ने' दयास्सेज्योऽच "वः सं न: 1 २॥ 

एकवाक्ये निघातयुष्पदस्मद् दिशः वकूब्याः । पकतिङ्् वाक्यम् 
तेनेह न-्रोदन पच, तव भविष्यति 1 इह ठु स्यादेव-शालीना ते ओदनं दास्यामि । 

एते वांनावाद्य आदेशा अनन्वदेशे बा चक्त्या; । अन्वादेशे तु नित्यं 
स्युः । धाता ते भक्तोऽस्ति, तव भक्तोऽस्तीति वां । तस्मं ते नम इत्येव ! न चवा 

ग्रहणं नानुवतंते, तत्र व्वामादेशयोवैच्यमाणस्वात् । एकवाक्ये इति निमित्तनिभितच्ति- 

नोरेकवाक्यस्थस्वे इत्यथः 1 एरतिडिनि । तिडित्यनेन तिडन्तं विवत् । एक 

तिडः यस्येति विगमः । धाता ते भक्तोऽस्नीति । अत्र ““फुकवाक्ये युष्मदस्पदादेशा 
वक्तव्याः”, इत्यनेन तव स्थाने ते देशो विहितः । यन्न ते लादेश्चो न भवति तत्र 

धाता तव॒ भक्छोऽस्तीति मवव्येव । सपमी तै नम. इत्येवेति । अत्र अन्वादेज्स्वा्नित्य 

आदैश्चो जायते । न च वदेति । चेति अव्ययं समुच्चये । वा इति विकल्पे, हा इति 
अद्भुते । जह, इति खेदे । “वः ह्यव धारमे, एतेषां दरन्द्रः । युक्त इति भवि क्तः । 

नौ 2 श्रा वार्याम् , सुखं = कल्याणम् , ददतु = दत्तात्, ( सः ) हारः = नारयण › वाँ = 

युवयोः, नौ = श्रावयोः, पतिः = प्रयु" अस्तीत्ति रोषः खः = इरिः, वः = युष्मान् बः= 

रमान् , अभ्याव् = रतेत् । सः = दरिः, वः = युष्मभ्यम्, नः = अस्मभ्यम् ; शिवं = 
कल्याण, दयात् । जत्रनर्द लोके, स = दरिः, वः = युष्माकम् , नः = अस्माकम् , सेभ्यः 

मार ध्यः, श्रस्तीति शेषः । 

एकवाक्ये--युष्मद् , श्रस्मद् शब्दको एकवाक्ये दी अनुदात्त श्रीर् पवोँक्त "वाम्-नौः 

आदि रदिश होते है ¦ एुकतिद्क--णक तिड घटित ही वाक्य होता ह । 
ते-ये नो वाम्, नौ, वस्, नस, रादि आदेश कहे गये ई, वे श्ननन्वादं शमे विक- 

ल्पसे जोर अन्वादेश्वमे नित्य ही दो, 

युष्मद् शण्द्के रूप--तवम् , युवाम् , यूयम् । स्वाम् ( सवा); अवाम् ( वाम् } 
युष्ान् ( वः) । लया, युवाभ्याम् , युष्माभिः । तुभ्यम् (ते), युवाभ्याम् (वाम्); 

ञयुष्मभ्यम् ( वः ) 1 तत् , युवाभ्याम् ; युष्मत् ! तव (ते), युवयोः ( वाम् ), युष्माकम् (वः) ! 
स्वयिः युवयो, युष्माघु ॥ 

अस्मद् शब्दके रूप--प्ररम्, आवाम्, वयम् 1 माम् (मा), आवाम् (नौ); 

स्मान् ( न. )! मया, आवाभ्याम्, श्रस्माभिः। मञ्चम् (मे), भ्रावार्यास् ( नौ}, 

श्रस्मभ्यम् ( नः ) 1 मत्, श्रावास्याम्, श्रस्मत् । मम (मे); ्ावयोः (नौ), भ्रस्माकम् (नः) । 

मयि, श्रावयोः, श्रस्मासु ! 
न च वाच, दा, ह, रह, एव, इन पोच योगर पूर्वोक्त ध्वम्” "नौः च्रादि श्रादेश्च 
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हाहे षयुक्ते ।८।९।२७॥ चादिप्वकयोगे नैते अदेशा । स्युः! दरिस्तां मां 
च रक्षतु । कथं त्वा भां वां न रत्तेदित्यादि ॥ पश्यार्थेश्चानालोचने 
॥८।१।२५। अचा्चुषज्ञानार्थै्वावुभि्योगे नेते आदेशाः स्युः! चेतसा त्वा 
समीक्षते । श्ालोचने ठु--भक्तस्तवा पश्यति चष्षा ॥ सपृायाः प्रथमाया 
विभाषा ।८र।२६ विदयमानपूर्वासखथमान्तादन्वदेशेष्प्येते आदेशा वा स्युः) 
°भक्तस्स्वमप्यदहं वेन हरिस्त्वां जायते स माम्ः। सखा, मेति वा५ 

चादि पचकयोगे इति । पंचानामन्यतमेन योगे स्तीत्यथः । एते श्रदेशा इति! एते 
वौँनावाद्य आदेशा इत्यर्थः '्ुष्मदस्मदोः षष्टी" इस्यादिसुत्रेभ्य स्तदु त्तः। नचवा- 
हावः" इति न्यासेनेव काये सिद्धे युक्ग्रहण नचेवादीनां साक्ा्योगे सत्येव निषेधति । 
सति परंपरसंबधे बान्नावादयः स्युरेव । हरिस्लां मां च रक्षतु । (कथंता मावान 
रक्षेदिति। अन्न ^्वामौ द्वितीयायाः इति न तव्वामादेशौ चवयोः साक्षायोगाव् । 
पदया्थेरिति । दशनं पश्यः। दिर प्रेक्षणे इत्यस्मादत एव निपातनात् भवे क्ञप्र 
व्ययः । "पाघ्राः इति पश्यादेशः? पश्यो नाम द्धनम् अर्थो येषां ते पश्यार्थास्तैरिति 
विग्रहः । आषरोचनं चाष्चुषं ज्ञानम् । तद्धिन्नमनाखोचनं ज्ञानम् तत्र विचमानेः दुह 
नाथंकेरित्यर्थः। अत एव ज्ञायते । पश्य इति दिना हानसामान्यं विवदधित अनार. 
चने इति चाड्षपर्युंदाखात् । भ्रालो चनेत्विति। चाक्ञषन्ान विषये सु भक्तस्त्वा पश्यति 
ष्चषा । अन्न दक्षिना योगेऽपि न श्वादेक्ञनिषेधः । अनालोचने चान्घुषक्लानमिश्नक्लाने 
सव्येवादेश्चानां निषेधादिति दिक्। सपूर्ाया इति । वानावादयोऽनन्वादेशे पाक्षिकाः। 
अन्वादेशे त नित्या इस्युच्छम् । अन्वादेशेऽपि कचिद्धिकद्पाथंमिद्म्। सदश्दोत्र सखो. 
मक इतिवत् वि्यमानवाची । विधमानं पूं यश्याः । तेन सहेति वा विग्रहः । तुल्यः 
योगवचनस्य प्रायिकष्वात् । प्रथमेस्यनेन तदन्तं गद्यते । परयोरित्यनन्तर युष्मदस्म 
दोरिति शेषः । भक्तस्त्वमपीति । देवदत्तेति अध्याहा्य॑म् । हे देवदत्त ! त्वमपि भक्छः 
अष्टमपि भक्तः त्यन्वयः । तेनेति ! भक्तस्वेनेव्यर्थः । त्रायते पार्यतीत्यथः । अत्र पूव. 
वाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोरिह पुनरपादानादन्वादेशोऽयम् । अन्न तेनेत्येतत् पूवं 
विधमानं पदं, ततः परं हरिरिति प्रथमान्त, ततः परस्य युख्रच्छुब्दस्यान्वादेशेऽपिं 
स्वादेशविकल्पः । तथा (त्रायते, इति पूवं विधभानं पद्, ततः परं स इति प्रथमान्तं 
ततः परस्याऽस्मनच्डुष्दस्यान्वादेलेऽपि मादेशविकत्पः। श्रायते” इत्येतत् मणिमभ्य- 
न्यायेनो मयश्र सम्बध्यते । ते निमित्तनिमित्तिनोः समानवाक्यस्थत्वं, स इत्यस्य विथ. 

नदीं हो । पश्या -अ्चाज्लुक्ञाना्थक धातुश्रतरे योगे पूरवो वाम्? "नौ" भ्रादि आदेश्च नह 
हो । सपूर्वायाः--विचमान पूर्वक प्रथमान्ते पर जो षषटयादि विशिष्ट युऽ्मद्-श्नस्मद् शब्द 
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खामन्तितम् । २।३।५८ । सम्बोधने या भ्रथमा तदन्तमामन्तरितसंश स्यात् ॥ आ- 
मन्नितं पूदमविद्यमानवत् 11 १।७२। अग्ने तव । देवाऽस्मान्पाहि ॥ नाऽ. 
मन्त्रिते समानाधिकररो ¦ सामास्यवचनम् ।८।१।७३] विनचेष्यं समानाधिक- 
रणे विशेषणे अरमन्चिते परे नाऽविद्यमानवत् । हरे दयालो न पाहि ॥ सुपात् । 
खपाद् । सुपादौ । पाद्ः पत् ।६।४।१३०। पच्छब्दान्पं यदङ्ग भं तदवयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः! सप्दः । खपदा । सुपाद्धथाम् ॥ अग्निमत् । अग्निमद् । 
च्मन्निमथौ । अग्निमथः । अग्निमद्धवाप् ॥ अनिदितां दल उवधायाः 
किंडति ।६।४।२४। हलन्तानामनिदिटामद्ानामुपथाया नस्य लोपः किति, डिति 

1 1 

मानपूर्वस्वं चोद्यम् । सामन्व्ितमिति । प्रातिपदिकाथसून्रोपात्ता प्रथमा "सा? इत्यनेन प- 
राखुश्यते खबो धनं च, तदुक्त सम्बोधने या प्रथमेति । भरथमाशब्देन च तदन्तराभः। 
विभक्तिरंवात् ॥ श्रग्ने तवत्याद । अग्ने तव श्रवो वयः, इत्य॒चि "अग्ने" इत्यविद्यमानवत्?। 
देवास्मानित्यन्न च , देवब्दोऽविध्यमानवत् । “अग्ने नयः इत्युचि अग्ने इत्यविदमानवत् 
“अश्च इन्द्र वर्ण* हत्य चि भग्ने इस्यवि्यमानदिति भावः । अन्न अन्ने तव देवास्मा- 
निष्यत्र च युष्मदस्मदोः तेनक्षावादेक्षौ न भवतः । तवास्मानिस्यनयोः पदास्परत्वामा- 
वात् । पादादौ स्थितत्वाच्च । नामन्तितत इति । भामन्त्रितमविद्यमानवदित्यजुवतंते, सा- 
मान्यवचन [मित्यनेन विशेष्यसमपंकः शाब्दो विवद्धितः। विशेष्यस्य विशेषणपेक्षया 
सामान्यरूपत्वात् । तेन च विशेषणमादिप्यते । समानाधिकरणे इति तन्नान्वेति । 
समानमधिकरणं यस्येति विग्रहवाक्यम् । समानक्ञ्द्. एकष्वपरः। विशेष्यबोधक- 
शब्देन भमेदससर्गेण एकार्थंघन्तित्वं विवक्तितमर । इरे दयालो इति । अन्न "दयालो" 
इति समानाधिकरणविशेषणे परे हरिश्ञब्दो नाऽविद्यमानवत् । ततश्च दयालो इत्यस्या- 
वि्यमानवस्देऽपि हरे इति पदात् परत्वा्चसादेश्च इति भावः । उगत , उपाद् । शोभनौ 
पादौ यस्य इति विग्रः । सुपाद् ¬ सु? इत्यत्र अजुबन्धरोपे “इल्ड्यारभ्यो दीर्घात्सु- 
तिश्यण््छ हर” इति सस्य रोपे “वावसाने” इति दस्य तत्वे च करते “सुपात्, इति । 
नचध्वाभावपक्ते-'सुपाद्? इति । भनिदितामिति । इद्-दस्वेकार इत्संस्तको येषां तानि 

उनको अन्वादैशर्मे भी पूर्वोक्त श्रादेश्च विकल्पते हां । साम--सम्बोधनमे लो प्रथमा, तदन्त 
जो प्रादिपदिक वद भामन्तितसक्ञक हो। आाम--पूकप स्थित जो श्रामन्तित बह ्रविद्- 
मानवत् हो । ना संत्नि---विरशेष्यवाचक जो ् रामत्ित पद, वह समानाधिकरण विशेषणवा चक 
के परे अविद्यमानवत् नदय हो । पाद्--"पाद्ररब्दान्त जो भसन्ञक श्रग तदवयव जो “पाद्? 
शग्दर उसको “पद् श्रदिश्च दो । अनि--इलन्त श्रनिदित् श्ङ्गके उपधानकारका लोप दो 
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च । उगिदध्वाभिति चुम् । संयोगान्तस्य ज्लोपः। नस्य कुत्वेन ड! प्राड् । 
प्राच्चौ । प्राः ॥ श्वः ।द६४।१३८् लुप्तनकारस्याञचतेभस्याऽकार्य जोष । 
चौ ।६।३११३८। लप्ताऽकारनकारेऽ्तौ परे पूवंस्याऽणो दीर्घः । पराचः । पराचा । 
प्रारभ्याम् ॥ अत्य् । म्रत्यन्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रतीचः} प्रत्यर्नयाप् ॥ उद् । 
उद्ष्यौ । उद्व" । उद् इत् !६।०।९१३६। उच्छन्दात्परस्य ल्लप्ताऽकारस्याऽच्रते- 
म॑स्याऽकारस्य ईत् । उदीच । उदीचा । उदग्भ्याप् ॥ समः समि ।६।२।६२। 

इदिन्ति न इदिन्ति-अनिदिन्वि, तेषामनिदधिताम् । भाङ् ¦ श्र + अनूचः इस्यवस्था 
याम “ऋखिम्ददट्टखग्दिगुष्णिगच्युजिक्रल्वां च इति किनि चस्य सवापहारे- 
८ सबेस्य रोपे > प्रव्ययरुकूणेन “अनिदितां हर उपधायाः हिति” इति उपघानका 
रोपे श्र जचः इति स्थिते “@दतिडः इति छिनः कृत्सक्तकत्वात् श्र अच्? इत्यस्य 
“करुत्तद्धितसमासाश्चः” इति छदन्तस्वास्प्रातिपदिकवन्ञायां सौ पसषमागते तशय “सुडनः 
पुखकस्य"” हति सर्धंनामस्थानसक्ञायाम् “उगिदचां सवंनामक्थानेऽधातोः? इति नुमि 
उभि गते मिस्वादन्त्यादचः परे “प्र अन् च सुः इति जाते संकारोत्तरवर्तिन उकारस्ये. 
रसायां खोपे च “हल्ड्याञ्भ्यो दीर्वाच्०” इति सृरोपे “संयोगान्तस्य रोषः” इति 
च॒रोपे “क्िन्प्रत्ययस्य छः? इति नस्य नासिकास्थानघाम्यात् कुस्वेन ङकारे (अकः 
सवण; इति दीघं राड इति रूपम् । प्राचः । शप्र अच शसः इति स्थिते अन्न शस्येव्स 
ञ्ज्ञायां रोपे च “यचि ममू? इति भसन््ञायाम् “अचः” इति भच जकारस्य रोपे 
“चोः इति प्र-अकारस्य दीधे सथोगे सस्य रत्वे रस्य विसर्गष्वे च श्राचः, इति 
रूपम् । प्रत्यड । प्रति भन् च् इत्यवस्थायाम् “ऋ स्विग्द रकः इति छिनि तस्य स्वस्य 
रोपे “दको यणचि? इति यसि “अनिदितां हरू उपधाय दधित” इति नस्य रोपे 
छदेन्तत्वात्परातिपदिकसन्ल्लायां सावागते “उगिद शाम्? इति नुमि उभि गते सिसवा. 
अन्त्यादचः परे हस्डयादिना सुखोपे चकारस्य सयोगान्तरोपे नुमो नरूरस्य ““ङिन्पर- 
व्ययस्य कुः इति ङुखेन ककारे श्रस्यङ इति खूप । प्रतीच. । श्रति अनू च् शास्? 
इस्यवस्थायाम् “जनिदिताम्”” इति नरोपे कृते शकारस्येरसन्क्ायां रोपे च “यचि 
भम्" इति भसन््ञायागर् “अ चः" इध्यकाररोपे “चः इति पूर्वस्याणो दी्ेवे सस्य 
र्श्वे रेफस्य विखगंष्वे च श्रतीचः' इति रूपम् । उदड । “उद् अनू च् सुः इति स्थिते 
“अनिदिताम् इति नूरोपे“उगिद शाम्” इति नुमि, हर्ड्थादिना सुरोपे संयोगान्त- 

कित् डित् प्रत्यक परे । अचः-~लप्नकारक श्रच्रुः धातुके भसक्नक भ्रक्रारका लोप दो । 
--टप्ाऽकार-नकारक “शन्नः घातुके परे पूवं “श्रण्'को दीषं हो । उष्ु--उद् शब्दस पर 

लप्नकारक “अब्र, धातु सम्बन्धी मतज्ञक़ भश्रारको त्, रदे हो । समः+ वः प्रघ्ययान्त 
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वग्रत्ययान्तेऽचचतौ प्रे सम" सम्यादेशः स्यात् । सम्य । सम्य्यौ । समीचः । 
सम्यग्भ्याप् । सहस्य सिः 1६।३।६४॥ तथा । सध्रचड् । सच््यचौ । सप्री- 
च" । सथ्रयग्भ्याम् 1 तिरसस्तियंलोपे 1६ २।६४। अलप्ताऽकारेऽ्तौ क्परत्य 
यान्ते तिरसस्तिय देशः ! तियंड ! तिय्ौ । तिरश. । तिरथ्वा । तिर्यग्भ्याम् ॥ 
ना< खः पूजायाम् ६।८२०} पूजाथस्याऽचतेरुपधाया नस्य लोपो न । श्रा । 
ध्ाच्चौ । नलोपाऽमावाद्ल्लोपो न ! प्राचः ! प्रादभ्याम् । प्रषु \ प्रादु ॥ एव 

रोपे छत्वे च "उदः इति रूपम् । सम्यङ । श्वम् अन् च्, किन् इष्यन्र “समः समि,» 
इति खमः स्थाने सम्यादेशे विहिते, ““इको यणचि" इति यणि 'सम्यन् च किन्, इति 
स्थिते कनः सवस्यापहारे “अनिदिताम्” इति चूरोपे छदन्तस्वास्ातिपदिकसभ्का 
खास खाकवागते जुमि हर्डयादिना सुकोपे सयोगान्तरोपे कुले च (सम्यङ, इति । 
समीच । ससर अचू च् क्सः इति दश्यां शस्येस्लन्न्तायां खोपे च “अनिदिताम्” 
इति नरपे “समः खमि" इति सभ्यादेशे खमि अच् अस्, इति जते भसन्तायाम् 
“अचः” इष्यकाररोपे “चौ” इति पूर्वस्याणो दीघ संयोगे च छते, रूतविसर्गयो 
'समीचः, इति । स्भयड । सह जन् च्, इत्यत्र “ऋत्विग्दषट ङ् इति किनि “जनि. 
दिता" इति चूरोपे हिनः सर्वस्यापहारे दन्तस्वासातिपदिकखलज्ञायां सावागते 
“सहस्य सिः, इति सधरयादेशे यणि, “उगिदचाम्” इति चुमि, हद्डयादिना 
खुरोपे चकारस्य संयोगान्तरोये नकारस्य “किन््रस्ययस्य कुः” इतति कुत्वेन ङकारे 
सथ्रथडः) इति । तियंड । "तिरस् अन् च्? इत्यत्र “्छरिविष्दष्टक इत्यादिना छिनिः 
तस्य॒ सवस्यापहारे, “जनिदिताख्"” इति चृरोपे “'क्तिरखस्तिर्य॑रोपे” इति 
तिरसस्तिर्यादेशे “इको यणचि इकति यणि छदन्तस्वासातिपदिकसन््ायां 
सावागते चुभि, हस्डयादिना सुखोपे स्यन् च; इति जाते चकारस्य संयो 
गान्तरोपे नकारस्य ““छिन्प्रव्ययस्य ऊः” इति ऊुखेन डकारे 'विर्थडः इति रूपम् । 
प्राड। श्र जनर्च् इति स्थिते “छतिवग्दध्रक'# इति किनि; क्रिनः सर्वापहारिरोपै 
“अनिदिताम्” इनि नरपे प्राप्ते “नाञ्चेः पूजायाम्” इतति निषिद्धे, कृदन्तस्वास्पराति- 
पदिकश्ज्क्ञायां खावागते तस्य हल्ड्यादिना रोपे चकारस्य सयोगान्तरोपे «विवन्प्र- 
व्ययस्य कुः इतिं नकारस्य डकारे सवणदीष श्राड, इति रूपम् । पाड । श्राङषुः 
इति पूववसरसाण्य “ङडणोः ङुक्टुक् रारि” इति वा कि “आन्तौ टकितौ इति 

( किन् प्रप्ययान्त ) शत्रच्चः घातुके परे "समः को श्मिः प्रदर दो । सह~-'वः प्रत्ययान्त 

“अन्नू धातुके प्रे 'सदहःको ‹सधि आदेश्च हो ! तिर~-्रहुप्ताकारक "वश्रस्ययान्त “श्रस्च 
-चातुके परे ̂ तिरस्को तिरि भदेश दो । नाद्धेः--पूजारथक “अन्व धातुके उपवासबन्धी 
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पूजार्थे -प्रत्यङ्ढादयः ॥ कृद । कौ । क्रचः । क्रडभ्याप् ॥ पयोमु् । पयो- 
सुग । पयोमुचौ । पयोयुच. । पयोमुग्भ्याम् ॥ मह पूजायाम् । बतेमाने पष. 
न्महद् बृदज्जगच्छठवच्च ॥ एते निपात्यन्ते, शद्वच्चेषां कायं स्यात् । उगित्व- 
न्यम् । सान्तमहतः संयोगस्य 1 ६1७1१०। सान्तसंयोगल्य, महतश्च यो नका- 

रस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ स्वेनामस्थाने । मदान् । महान्तौ । महान्त । 
हे मदन्! महतः । महद्धथाम् ! श्रस्वस्वन्तस्य चा-ऽघातोः 1६।४।१४।. 
्मत्वन्तक्योपधाया दीघो, धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ । धीमान् \ धौम- 
न्तौ । धीमन्तः । हे धीमन् । शसादौ महदत् ॥ भातेडंवतुः । डित्वसाम््य 

किर्वादन्त्यावयवे जाते “द् ष खयोगेन ककारे प्राङ्चुः इति । कड । (कर्-कौटि- 
हयापीभावयोःः अस्मात् धातोः “ऋसिविग्दशटकः इत्यादिना क्वनि तस्य सवेष्य 
कोपे “अनिदिताम् ” इति नलोपे प्राप्ते “ऋ स्विग्दघक््» इत्यादिना निपातनान्नरो 
पाभावे छते कृदन्तस्वाष्पातिपदिकसन्क्षायां सौ प्रत्यये तस्य हल्डथादिना कोपे चका- 
रस्य सयोगान्तलोपे “किवन्प्रव्ययस्य कुः", इति नकारस्य कुषेन ङकारे (ऋडः, इति । 
पयोधुक्। "पयोञुच् + सु” इत्यन्न सोरुपि ““चोः कुः» इति चस्य कत्वे “क्षलां जश्षोऽ 
न्ते” इति कस्य गत्वे “वावसाने इति गस्य कर्वे पयोञुक्। परते -पयोसुग् । 
महान् । (महत् सु" इत्यत्र षकारोत्तरवल्युकारस्येव्सञ्ज्ञायां छुपे च ““हर्डयाञ्भ्यो० 
इति सस्य रोपे “उगिदचाम्०”» इति नुमि उमो रोपे भिश्वात् “मिद चोऽन्त्या्परः” 
दत्यन्त्याद चः परे जाते (महन् त्, इति स्थिते “सान्तमहतः सयोगस्यः इट्युषधाया 
दीघष्वे “सथोगान्तस्य रोपः इति तरोपे महान्, इति । धीमान् । "धीमत् +सु? 
भन्न “सुडनपुसकस्यःः इति सवेनामस्थानसन्क्ञायाम् ““डगिदचां सवनामस्थानेऽ- 
धातोः" इति नुमि, उमि गते मित्वादन्त्याद् चः परे “अश्वसन्तस्यः इर्युपधादौघस्वे 
हल्डथादिना सोखोपि तकारस्य संयोगान्ताकोपे "धीमान, इति ॥ शत्रन्तस्य तु भवनिति । 
भूधातोः “वतंमाने ट्» इति कटि, तस्य स्थाने “खटः शछतुश्चानचोः इति श्रादेशः 
छ्यकारस्येस्छन्न्ञायां खोपे च तथा ऋकैरस्येस्खन्लायां रोपे च भभू + अत्? इति जाते 
"तिशश्ित्सावधतुकम्” इति सावंधातुकसं्ञायां “कतरि शप्, इति शपि शका- 
इपकारयोरिष्सन्न्ञायां रोपे च “भू अ अत्, इति स्थिते तन्न “भूः इत्यस्य “सावंधातु 
काधंधातुकयोः” इति ओकाररूपे गुणे करते “एचोऽयवायावः” इति अवादेशे (भव् भ 

नकारफा लोप नही हो । वतं-- अतंमान कालम रति प्रत्ययान्त पृषत् , ब्र इत् श्रौर जगत् 
दण्द निषातित हो रौर छत्" प्रत्ययवत् इनको कायं हये । सान्त तान्त सयोगका भौर 
“महत् शब्दका जो नक्षार उसकी उप्ाको दीष हो, अघषम्बुदि स्र॑नामस्थानके परे । अस्व~ 
श्रवन्तकी उपधाको ओर धातुभिनश्न जो भक्तन्त उसकरीभी उप्रधाको दीषं हो, सवुद्धिभिन्न 
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दमस्यापि टेलौपः 1 भवान् । भवन्तौ ॥ शत्रन्तस्य ठु भवन् ॥ उमे अभ्यस्तम् 
।६।१।५। षाषदधित्वभ्रकस्यौ ये द्वे विदिते ते उमे ससुदिते अभ्यरुतसन्े स्तः । 

ना ऽभ्यस्ताच्छतः ।७1१।७८] अभ्यस्तात्परस्य शत॑म् न ! ददत् । ददतौ 
जल्िव्याद्यः षट 1 द| १।६] षट् धातवोऽन्ये, जक्ितिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसं्ा 
स्युः । जक्षत् 1 जक्षतौ 1 जक्षत" ॥ पएवं-जाप्रत् । दरिद्रत् । चासत् । चः 
कासत् । दीधीङ दीश्चिदेवनयो.` । "वे्ीङः वेतिना तुल्ये । -एतौ छन्दसौ । 
दीध्यत् । वैव्यत् ॥ 

जक्ति जाय दर्द शास् दीघीङ वेवीङ चक्षास्ठथा । 
छभ्यस्तसंन्षा विक्षेया धातवो मुनिभाषिताः॥ १ 

गुप । गुव ! गुपौ । गुपः । गुव्भ्याम् ॥ व्यद्ादिषु दशोऽनालोचने कश्च 
1२।२।६०] स्यदादिधूपपदेषु श्ज्ञानाथौद् दृदोधातोः कन् स्यात् , च्छन् ॥ श 
सवनास्नः ।६।३।६१। सवेनाम्न आआकारोऽन्तादेशः स्यात् दग्शप्रुष् । तादक् । 

अत्? इति भूते “जतो गुणे” इति अकारट्रयस्य स्थाने पररूपे सयोगे च छते (भवद् 
इति निष्पन्नम् । तस्य कृदन्तश्वास्रातिपदिकसन्क्ञायां सावागते तस्य ॒हस्डथादिना 
कोपे “उगिदचाम्” इति नुमि, उमि गते सिश्वादन्त्याद्चः परे अत्वन्तत्वामावाष् 
दीधाभावे तकारस्य सयोगान्तकोपे “भवन् इति । ददत् । '्दृदुत् + सु” इत्यत्र “उभे 
अभ्यस्तम्” इति अभ्यस्तष्ं्ायाम् “उगिदचाम् इति जुमि 'भराप्ते “नाभ्यस्ता. 
ष्तः” इति नुमो निषेधे हद्डथादिना सुरोपे “सु सिङन्त पदम्” इति पदसंज्ञायां 
“क्ल जखोऽन्तेः इति तकारस्य दकारे “वावसाने? इति इकारस्य तकारे ‹“इद्त्ः 
इति । चर्स्वाभावपक्ते-“दृदद्” इति रूपम् । जक्तित्यादय इति । ज्धिति पृथक् पदम् ! 
इति शब्देन जक्तिरेव पराण्श्यते । तत्न जकितिः आदियषामिति तदुगुणस्विक्ञानः 
बहूनीहिस्तदेतदाह--षड धातवोऽन्ये इति । जच्त् । “जक्त् + सु, अत्र “उगिदचाम्” 
इति नुमागमे भाप्ते “जक्षित्यादयः षट? इति अभ्यस्तक्षभ्ायाम् “नाभ्यस्ताच्छतुः? 
इति नुमो निषेधे हर्डयादिना सुरोपे पदक्षन्कायाम् “श्रं जश्चोऽन्ते इति 
जर्त्वेन तकारस्य दकारे तस्य “वावसने इति चखं जक्षत्? इति । पके 
जक्तद्, इति । तादक् , ताद्म् । तादश, इतति स्थिते . “त्यदादिषु इश्ोऽनालो चने 

युके परे । उसे -षष्ठाध्यायके दिखप्रकप्णमे नो द्वि विधान कयि गये है, वे (दोनो) दिख 
समुदित ( संभिल्लित ) अभ्यस्तसक्ञक शं । नाऽभ्य--मरभ्यस्तसक्ञकसे पर “शतृ"को तुम् नदीं 
हो । जद्धि---"जागृ, श्रादि ( वचत्वमाण ) छं धातु श्रौर सातां "जन्त" धातु श्रभ्यस्तसंजञक 
हा । व्यदा~-त्यदादि उपपद रहने पर अज्ञानाथंक दश्च" धातुसे "कञ् प्रत्ययहो श्रौ 
चकारात् "विन्! .प्रत्यय भी हो । आसर्वं--सवं नामसक्नक शब्दको श्राकारान्त रदिश दो 
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ताहग् । तादौ । तादश. \ तादग्याम् ५ च्रे'ति ष । जश्वचत्वं ! विट् । विड 
विशौ । विश- 1 विड्भ्याम् ॥ नशेव\ ।८।२।६३॥ नशेः कवगोऽन्तादेशो वा पदा- 
न्ते । नक् । नग् । नद् 1 नड् । नशौ \ नशः । नग्म्याप् । नद्म्यम् ॥ स्फृशे- 

-ऽनुदफे किन् ।२।२।५८ अदुदके सुप्युपपदे स्पशः किन् । ध्रतरएक । शत- 
स्मूग । धृतस्परशौ । धरतर्शः ॥ दधृक् । दधरग् । दधृषौ । दधृषः । दधुर्भ्याम् ॥ 
रत्नयु् \ रत्नञुड् । रत्नसुषौ । रल्नमुष. । रत्नमुड्म्याप्र् ॥ षटू । षड् । षड्भिः । 
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कञ्चः" इति किनि तस्य सर्व॑स्य रोपे छते “जा सवेनाम्नः इति तद्शब्दस्याका- 
रान्तदेशे सवणदीधं च तादः इति रूपम्, तस्य “कत्तद्वितसमास।स्चः इति 
प्रा्तिपदिकसञ्ज्ञायां सावागते तस्य हर्ड्यादिना रोपे “'किन्प्रव्यथस्य छः इस्य- 
स्यासिद्धत्वात् “चश््वभ्नसजखजस् ०” इत्यादिना षस्वे तस्य “क्लां जशोन्ते इति 
डत्वे, “क्िन्परव्ययस्य छः» इति स्वेन गकारे “वावसाने” इति वच्वेन पत्ते ककारे 

"तादक्, इति । तदभावे 'तादग्, इति । विट् । "विञ्ू-प्रवेशनेः घातोः किंपि, कृदन्त. 
स्वारप्रातिषदिकष्च्षायां सौ हस्ड्थादिना रोवे “्रश्च्नस्ज 2” इप्यादिना षषवे “शलं 
जशोऽन्ते” इति जश्स्वेन इसे “वावसाने इति चर्ध्वन पक्ते रत्वे “विटः इतिः 
चत्वाभावे -"विडः इति । नक् ¦ "गश्-जदर्चने, किप् । नश् इति रूपम् । ततः सौ, 
इर्डम्यादिना सोपि “वश्च” इति षत्वे “श्वल जज्चोऽन्तेः, इति इत्वे तस्य “नशेवा” 

इति कखेन गसरे चर्व॑न कत्वे "नक् इति । पक्ते नग्? इति । ऊुष्वामावपर्ते--^नट् › 
नड् ° इति । धृनरछक् । घतं श्रतोति विग्रहे “स्णशोऽचुदके किन्” इति किनि, 
तस्य सवस्य रोपे “उपपदमतिङ” इदि उपपदसमास उंब्डकि । समासव्वध्परा- 

तिपदिकसन्ञायां सौ छते "टृतस््श् + सु इति स्थिते सोहंख्ड्थादिना रोपे “^` 
न्प्रतययस्य ङः» इति कुत्वस्यासिद्धप्वात् पूरं “वरश्च ० इति षः। तस्य जश्सेन 
डः । तस्य “किन्प्रव्ययस्य कुः इति गतवे “वावक्तानेः इति च्वेन क्वे शृत- 
स्कः इति । पत्ते श्वुतस्परगः इति । दध॒क । ““ऋतिवग्द्धकः” इति किनि, तस्य सर्व॑ 
श्य रोपे निपातनाद्द्िते अभ्यासकायं निष्पन्नञ्कदन्तददपशब्दात् सावागते, तस्य 
हर्छ्यादिना रोपे जश्त्व प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वासरथम “श्षख जशोऽन्ते इति ज- 
श्त्वेन डकारे तस्य ““दक्िन्प्रव्ययस्य कुः" इति ङसवेन गकारे “वाचसानेः इति वा 
चरत्वन ककारे “दद् इति । चर्वाभावपत्ते द्ष्टग्? इति । रत्नयुट् । ^रत्नसुष् +सु? 
अत्र सोपि “छलां जशोऽन्ते इति डप्वे “वावसाने, इति टकारे ^रत्नसुट? इति । 
'पक्ते--“रतनसुडः इति । अन्न किन्प्रव्ययाभावान्न त्वमर् । ष्र् ¦ ष शब्दो निस्य 

दग द्वके प्रे श्रीर् "वतुः प्रत्ययके परे! नशेवा---. नद्य् धातुं को कव्ान्त श्रादेशय हो, 

विकल्पे, पदान्तर्म । श्प्रश्यो--'उदकः शब्द भिन्न सवन्त उपपद रहने पर (सखृश्च' धाठुसे 
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षड्भ्यः २ । षण्णाम् । षटुट्सु । षट । यत्त श्या षण्णा षड्णामिध्युदाहूर्त, तसः. 
मादिकमेव, अत्यये नित्यवचनात् ॥ स्त्वं परति षल्वस्याऽसिद्धत्वात्ससजषोरिति शत्वम् 
वोरूपधाया दीघं इकः ।=1२।७६। रेफान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः पदा- 
न्ते । पिषरीः । पिपिष । पिपरिषः । पिपदीर्म्याप् ॥ वुस्विसजेनीयशव्यंवा- 
येऽपि ।८।३।५८। एतैः प्रत्येकं व्यवधनेऽपीण्डुभ्या परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः 
7, त 1 ० सा 1 111 1 1 हा भ 0001 । वा शण 

बहुवचनान्तः । तेन षषृश्ञाद्!ञजसि, 8 + जस्” इति स्थिते “घ्णान्ताः षट इति 
षटसत्तायाम् “बडभ्यो लकः इति जणा लकि, “क्ख जशोऽन्ते इति षक्छारस्य 
डकारे तस्य चष्वे च वद्, इति, पक्ञे--“षडः इति ! एव ऋक्ष परेऽपि बोध्यम् 
षण्णाम् । "बष् + जासु" अन्न “्णान्ताः षट इति दटसं्यायां “दर्दतुभ्यश्चः इति 

लुटि रिच्वाद् जाम आद्याचयवे जाते उये रेपे पद्म्नायां “क्षल जसयोऽन्ते” इति 
षकारस्य डकारे “प्रत्यये भाषायां निस्य, इति डकारस्यानुनासिके णकरे "ष्टुना 
ष्टुः इति नामो नकारस्य षटष्वे श्वण्णाम्ः इवि । न च “न पदान्ताद्चेः इति 
ुस्वनिदेध इति वाच्यम् । “अनास्नवत्तिनगरीणामिहि वाच्यम्” इति तत्र पयुदा- 
सात् । षटत्छु, षटस् । "ष् सुप्? अन्न पकारस्येरछञ्छायां रपे च “स्वादिष्वक्वेनाम- 
स्थाने इति पदस्षं्तायां “क्षल जन्ञोऽन्ते५ इति जश्ष्वेन षकारस्य डकारे 
वड + सुः इति जाते “डः खि घुट्” इति सकारस्य धुडागमे रिस्वात् "जाद्न्तौ 
टकितौ इति आद्यावथवे जाते उटो रोपे “खरि च इति धकाश्स्य तकारे पुनश्च 
“रिं चः” इति शकारस्य टकारे रयस्य" इति । टोऽभावे “ट् सु? इति । यत्त॒ प्राचेति । 
"पष + उण्? इत्यवस्थायां षटसंत्ताया “बट चतुभ्यंश्चेति नुडागमे "क्ख जशेन्दे, इति 
घस्य उध्वे वड नासः इति जाते ष्यरोऽनुनासिक्ेः इत्यादिना श्वण्णाम्? “पडलःम्? 
इतति ख्पद्वयं भवतीलि प्राचीने भासादिक अमासक्तम् इति भावः| जमः 
मत्ययव्वेन श्रत्यसे भषा्थां निस्य इति सातिकेनानुनासिकध्य निव्यग्रघृत्तित्वेन 
^धडनास्ः इस्यस्यासिद्धस्वाव् ! न चासः भ्रव्ययखेऽपि तुरा व्यवघानादुनुनासिकवि 
करपस्येव मराक्षिः ग्यवहितप्रत्थयपरकस्वेन वातिकाप्रबृत्तौ अज्नुनाक्षिकनिस्यताया अश्च 
क्यत्वादिति चेन्न । यदागमस्यायेन जुटोऽपि भ्रव्ययव्वावचिछुन्नत्वेन प्रत्यथत्वावच्छि 
न्नप्रव्ययपरकष्वेन नित्यानुनालिकस्याबाधस्वमिति भावः! पिपोः ¦ िपिष् +सु" 
इत्यत्र सोपि, श्वे कवंव्ये ^"पूवेन्रासिद्ध्ः, इति षत्वस्यासिद्धव्वाद् ““सखज्तषो स” 
इति सूतवे उकारश्येत्सक्ञायां रोपे च “पिपदिर्? इत्ति जाते “वो रपधाया दीघं इकः” 
इति उपधाया इकारस्य दीघ “"खरवसानयोर्विसजंनीयः, इत्ति रेफस्य विष्ठग॑सवे 

"किन्" अत्यय दो । वोङ्--रेफान्त शरीर वान्त धातकी उपवाक धक् को दीघं हो, पदान्तर । 
र 

युख-२म् › विसजेनीय शौर श्वर” इनमे प्रत्येकके व्यवधान होने पर भी इण ओर् वगत 



१९६ मध्यसिद्धान्तकोुदी- [ इलन्तयुं०- 

स्यात् । द्वेन पूर्व॑स्य षः । पिपदीष्ु । दा शरि । पिपी ॥ चिकौः ! चिकी- 
षो । चिकीषंः ! चिकी ॥ विद्वान् । विद्रंसौ । हे विद्रन्। वसोः सम्पसार- 
खम् ।६।८।१३१। वस्वन्तस्य भ्य सम्प्रसारणम् । विडुषः । "वसुस्रस्वि'ति दत्वम् । 
विद्रदू-याम् ॥ पुंसोऽसुङ् ।५।१९।८६। पुंसोऽखङ् स्यात् सर्वनामस्थाने ! पुमान् । 
हे पुमन् । पुमांसौ । पुंसः । पुभ्याप् ! पुंसु ॥ ऋदुशने'त्यनङ । उशना । उश- 

धपिपटीः इति खपम् । पिपटीष्व । 'पिपटिस् + सुप्? अत्र "हुकन्त्यम्ः? इति पारस्य. 

-संद्तायां “तस्य ऊोपः'? इति रोपे ^“स्वादिष्वख्व॑नामस्थाने" इति पदसंसायां “व. 

षो रः इति सस्य सत्वे उकाररोपे “वोरुपघाया दीर्घं इकः" इत्युपधाया कीर्ते 
“खरवसानयोरविंसजं नीयः" इति रेफस्य विसर्गे "पिपटीः सु" इति जाते “विसजं नी. 
यस्य सः? इति विसगंस्य सत्वे “जुभ्विस्षज॑नीयशग्यं वायेऽपि” इति शाव्यवायेऽपि 
सुपप्रस्ययस्य षर्वे “ष्टुना ष्टुः” इति पू्ंस्य सकारस्य षत्वे “पिपदीष्षु, इति । पत्ते 
“वा शरि” इति विसगंश्य विसमे “नुम्विसजंनीयः, इति विसर्गन्यवधानेऽपि षले 
“पिपटीभुः इति । चिकीः । "चिीषं + सु, अत्र सोरपि षकारस्य भसिद्धत्वास्सकार- 
युद्धा “रात्सस्य” दति सङोपे रेफस्य विसरगखे च रूपम् । विदान् । णविद्धस् +सु" 
अनर सोरेपि “प्रध्ययरूेषे” इति परव्ययकचणे “उगिदचां स्वनामस्थानेऽधातोः१ 
इति उपधाया दीधेष्वे “संयोगान्तस्य ङोषः इति सलोपे विद्वान्? इति ख्यम् । 
व्दुष. । विद्धस् + शष? अत्र ““लश्रुतद्धिते” इति शकारध्येर्संक्ञायां “तस्य कोपः? 
इति रोपे ^ यचि भम्” इति जसज्ञायाम् “वघ्लोः सम्प्रसारणम्” इति वस्य स्थने 
उकाररूपे मम्प्रह्ठारणे करते “विद् उ अघ् अस्, इत्ति जाते “सम्प्रसारणार्चः इति पू 
ख्पैकादेरे “विदुस् {असः इति जाते “आदेशप्रत्यययोः” इति प्रस्ययावयवात् सस्य 
पस्वे संयोगे च क्रते विदुषस्ः इति भूते अन्स्यसकारस्य “सखसजषो ₹ः» इति रत्वे 
उकारस्येत्सन्ञायां ऊोपे च ““खरवसानयोविसजंनीयः, इति रेफस्य विसगंखे "विदुष. 
दति शूपञ्र । पुमान् । "पुंस +सु, इत्यत्र “पुंसोऽसुड, इश्यसुङि विहिते “डि 
इति अन्तिमसकारस्य स्थाने जाते 'पुमसुडः + सु, इति भूते “हृरुन्त्यम्” इति का - 
रस्य “उपदेशेऽजजुनासिक इत्? इति उकारस्यचेष्सक्ञायां “तस्य रोपः? इति उभयो- 
ङंकारोकारथोखेपि "पुम + सु? इति स्थिते सोहट्डथादिना खोपे प्रत्यये “उगि- 
दचास्” इति जुमि-उमि गते सिश्वादन्व्यादचः परे “सान्तमहतः सयो गस्य” इति 
उपधादीधै संयोगान्तछोपे “पुमान् इति। उशना \ (उशन्त + सुः अत्र “छबद्ुशनस्पुरुदंसो 
ऽनेहसाश्च' इति भनडिः “डिब इस्यन्तस्य सः स्थाने करते ङकारस्येव्छक्तायां छपे च॑ 

१८२ मजोक्तानि 

पर् पतकारक मृषेन्य ( षकार ) श्रदिश् हो । वक्लोः--पस्वन्त भसक्ञकको सप्रसारण दो । 
६ ~-पुसु"को श्रयुङ् श्रादेशच दो, सवं नामस्यानके परे । 



भ्रकरणम् ] खुधा-इन्दुमती-दीकादयोपेता । १२७ 

नसौ । शस्य सम्बुद्धो दाऽनङः , नलापश्च वा वाच्यः । दे उरान ¡ । 
हे उशनन् । । हे उशनः ! । उशनोभ्याप् ५ अनेहा ! अनेहसौ । अनेहसः । है 
प्ननेहः ॥ वेधाः । वेधसौ । वेधसः । वेधोभ्याम् ॥ अदस श्यो सुलोपश्च 
।॥७।२।१०८} अदस ओओौकारोऽन्तादेशः स्वत् सो परे खलोपश्च ¦ 'तदोःरिति सः । 
असौ ॥ शओओत्वप्रतिषेवः साकच्कस्य वा वक्तव्यः । प्रतिषेधपत्ते-सादुखं 
ख 1 असकौ । अरछक । त्यदायत्वं । पररूपत्वम् । वृद्धिः ॥ चदसोसेदादु दो 

छकारस्योच्चारणा्थस्वात्तस्मिन् गते उशनन् सु, इति स्थिते “सुडपुंसकस्य” इति 
सवेनामश्थानसंज्ञायां “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति नान्तेवघायाः दीर्घे “हल. 
ङन्याञ्भ्यो दीर्घात्० इति सोरोपि “नरोपः पातिपदिकान्तस्यः इतति नरपे 'उश्चना? 
इति । हे उशन । डे उशनस्+-सु, अत्र सोखोपे “अस्य सम्बुद्धो वाऽनङ्् नखो- 
पश्च वा वाच्यः इति वार्तिकेन अनचि करते नरोपे च कते दे उज्ञनः इति । वाग्रह- 
णान्नलोपाऽभावे हे उज्नन्” इति । अनडगदेश्ामावे सखस्य र्स्वे रेफस्य विसरग॑ष्वे च 
कृते हे उश्शनः' इति । उ्नोभ्यार् । “उशनस् + भथा, अत्र “स्वादिष्वसर्वनामस्थानेः 
इति प्रदसन्लायां “खखङ्षो रः इति खकारस्य रत्वे “हि च” इद्युस्वे “आद्गुणः 
इति गुणे च कृते 'उदरनोभ्यान् इति । नेह! । अनेहस् + सु, अत्र “ऋदु खनस्पुरः- 
द॑सोऽनेहसाञ्च” दस्यन!डः ड्स्वाद्स्त्यस्य स्थाने कते अयुबन्धकःपे हरडथादिना 
सोपि “सर्वनामस्थाने चारूभ्डुद्धो? इद्युप्षायः दीर्घत्वे "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः? 
इति नरपे “अनेहा? इतति रूपम् । वेध. । चेधस् +सु, अत्र “असन्तस्य चाधातोः 
इत्यसन्त्वा दीघं सोरछोपे च कते रत्वविसर्गो "वेधाः । हे वेध । अत्र असम्बुद्धौ, 
इव्युक्छेनं दीधः । अमौ । अद् + सुः इत्यत्र “अदस् ओ सुरपश्च” इति सस्य स्थाने 
जोसवे सलोपे च विहिते, अद् ओ इति जाते “तदोः खः सावनन्स्यथोः” इति दस्य 
सत्वे "वृद्धिरेचि, इति चृद्धौ च तायाम् 'असौः इति सिद्धयति । %्ौस्वभतिषेध इनि , 
अदस ओ सुरोपश्चः इत्यत्र अदस शब्देन तन्मभ्यपतितन्यायेन अदकसः गडदुस्या. 
ऽपि अरहणादौष्वे प्राप्ते विकल्पेन तत्प्रतिषेधो वक्तव्यः। तदोः सः सौ इति दकारस्य 
सकारे कते तस्मार्सकारास्परश्य भकारस्य उकारश्च वा वक्तव्य इति वार्तिश्ार्थः। 
ततश्च “अद्कस् + स इति स्थिते जौस्वाभावे द्य सस्वे सति सकाराव्परस्य 
जकारस्य उत्वे सति स्यदाद्यते, पररूपश्वे, रषे विसमे च छते असुकः इति 
रूपस्य सिद्धिः। ओौत्वग्रतिषेधाभावे अद्कस् + सः इति स्थिते शकारस्यौखे, 

लोप भौ विकल्पते द्ये ! अद्ख--> दस्" शब्दको के परे श्रो कारान्त आदेश्च हयो श्रीर् सुलोष 
मौ हो । जौश्व -भ्रकच् विशिष्ट घदस् शब्दको शओौतका प्रतिषेध हो-तथा सकारोत्तर श्रकारयो 
रको उत्व भी हो विकत्पसे। अदुस--ग्रसान्त अदस श्रब्दसबन्धी दकारे पर उत्-उत् दो 



१२८ मध्यसिदधान्तकोरदी- [ हलन्तल्नी ० 

म 1८) र।८०} श्रदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो, दस्य मश्च । _ ्ान्तरतम्याद् 
स्वस्य उ । दीथस्य ॐ । श्नमू । जस. शौः । एत इद बहुवचने ।८।२।८१॥ 
श्रदसोऽसान्तस्य दात्. परस्येत ईत. , दस्य च मो, बहर्थोक्तौ ! रमी । पूर्त्राऽतिद्ध 
मिति विभक्तिकायं प्राक्, पश्वादुत्वमत्वे ! अमुम् । अमू । अमून् । सुवे कृते धिसं- 
ज्ञाया नाभावः, न सु ने ।८।२।३। नाःमावे कत्तव्य, कृते च मुभावो नाऽसिद्धः 
सुना 1 श्रमूभ्याम् । शमीभिः । शुष्मे । श्रमीभ्यः । श्चसुष्मात् । असुष्य । 
अमुयोः । अमीषाम् । असुष्मिन् । श्रसुयोः 1 अमीषु ॥ 

इति दलन्ता. पुलिङ्गाः । 

सुकोषे, दुस्य खतवे “असुकः इति रूपं भवति । श्रमू। "अदस् +जौ अन्न 
“त्यदादीनामः इत्यकारान्तादेले “अतो गुणे” इति परस्पे अद् + भौ इति 
जाते “रद्धिरेचि" इति चद्धो छते अदौ, इति भते “अद्सोऽसेदीदुदो म इति ओका- 
रस्य उकारे दस्य मस्वे च अमू? इति स्प खिद्धयति । श्रमी । अदस् + जघ, अत्र 
“त्यदादीनामः” इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे,” इति परस्पे “अद् + जल) इति स्थिते 
“जसः ल्ली? इति जखः स्थाने र्यादेशे श कारस्पेस्सक्ञायां खोपे च “आद्गुणः” इति 
गुणे "अदेः इति जाते “एत इद् बहुवचने", इति एकारस्य दकारे दक्य च मसे "भीः 
इति । भ्रमन । अदस + टा" अन्न स्यदाद्स्वे पररूपत्वे च “अदसोऽसेदाडु दो मः" इति 
अकारस्य उष्वे दस्य च मसे अम्र + रा, इति जाते नाभावे कर्तव्ये नन घुने इत्य 
नेन सुर्वस्यासिद्धत्वा मादयोधनाच् “शेषोऽष्यसखिः इत्ति धिसक्तायाम् “साडो नाऽ- 
चखियास्” इति टा इत्यस्य नादेशे श्ना" इति रूपं सिद्धम । न च युखस्यासिद्ध 
त्वात् “सुपि च” इति दीधः स्यादिति चाष्यम् । “न सु ने” इत्यनेन छते च ना भावे 
नासिद्धस्वमित्यस्यापि बोधनात् । इति हरुन्तपुलिङ्गप्रकूरणम् । 

(स्वको हस्व, दीघेको दीष ) तथा दकरारको मकार आदे हो । एत--त्रसान्त अदस् 
खन्द सम्बन्धी दकारसे पर एकारको ईत् हो तथा दकारको मकार अदेशद्य, बहथं भ, 
न सुने--(नाः भाव कतव्यहो या कर भी लिया गया होतो सी शयुः भाव अरसिद्धनदीं हो, 

अदस शब्द् पु०~--घरसो, ्रमू, श्रमी । भ्र॒म्, श्रमू, अमून् । चमुना, श्रमूभ्याम् , 
त्रमीभिः। च्रयुभ्मैः श्रमूभ्याम् ,तअ्मीभ्य. । युष्मद्, अमूस्याम्, अमीभ्यः । अञुष्य, श्रु योः, 
श्रमपेषास् । अमुभ्मिन्, श्रञुयोः, अमीषु । नपुखकर्मे-- प्रदः, चमू श्रमूनि । पुनस्तद्वत् । 
देष पुवत् । अदस् शब्द् खीखिङ्त्म--त्रसौ, अमू, भमुः । श्मूम् , शरम् › ्रमूः । अमुया, 
अमूभ्याम् अमूभिः । श्रञुष्यै, श्मूम्याम् › अमूर्य.। च्रुष्याः, श्रमूभ्याम्, श्रमूभ्य. । श्रसुष्या.+ 
अञ्युयोः, श्मूषाम् । अद्ठेष्याम् , श्रसुयोः, अमूषु । 

इस प्रकार “न्दुमतीः दीकार्मे हलन्तपुिज्ग समाप्त इृश्रा । 



अथ इरन्ताः खीलिङ्गाः | 
नदो घः ।दा२। ३७] नहो हस्य धः स्यात् मलि, पदान्ते च । नदहिशति. 

तुषिभ्यधिरुचि सहितनिषु को ।६।३।११६। क्रिबन्तेष्वेषु पूर्वपदस्य दीषैः। उपा- 
नत् । उपानद् । उपानहौ । उपानहः । उपानद्भयाप् । उपानत्खु । निपातनात्तलो- 
पते । क्िन्न्तत्वाक्कुत्वैन हस्य घ । जश्त्वचतवं । उष्णिक् । उष्णिग् । उष्णिहौ । 
उष्णिरभ्याप् । यौः । दिवौ । दिष- 1 बुभ्याम् ॥ गी. । गिरौ । गिरः । एवं-पू. ॥ 

चत २ । चतखभिः । चतसभ्य" २ । चतसगाप्र् । चतखषु॥ का) के। काः) 

नप्रानत् "उपानह +सु" इति स्थिते सोरुकारे गते “सः इत्यस्य ““हर्डयाञभ्यो 
दीर्घात्०”» इति लोपे “नहो धः" इति हकारस्य धत्वे “क्लां जशोऽन्ते” इति धका- 
शस्य द्वे ““ वावसाने» इति चस्वे “उपानत् इति । परे - “उपानद्, इति । उम्णिक् । 
उस्पूतत् ष्णिद्श्वातोः “@त्वि्दृ्टक ० इस्यादिना छिनि तस्य सवस्य लोपे निपात. 
नादूदरोपे षत्वे च निष्पन्नः--उष्णिहशब्दः । कृदन्तर्वाखातिपदिकसन्तायां सावागते 

त्य हरह्ादिना रोपे “क्िन्परव्ययस्य ङः” इति कतेन हकारस्य घस्वे ‹ क्लां जज्ो- 
ऽन्ते इति जश्त्वेन दवे “वावसाने” इति चर्व॑न वा कष्वे “उष्णिक इति ! प्े- 
'उप्णिग्" इति । चौः। “दिव् + सु, इस्यन्न “दिव ओतु? इति वकारस्य ओकारे “इको 

यणचि? इति यणि सस्य रत्वे रेफस्य विस्गपवे च श्यो इति सिद्धम् । वुस्याम् । 
"दिव् + भ्याम्? इत्यत्र “दिव उत्” इति वस्योखे “दको यणचि” इति यणि श्ुभ्याम्ः 

ति रूपं सिद्धम् । गी" । “गु-निगरणेशक्रिप “ऋत इद्धातोः” इति दघ्वम् › “उरण् 

२१२. इति रपरम् । गिरशब्दाष्सुबुस्यत्तिः, सोर्छपः, “वो स्पधाया दीं इकः", इत्ति 

दीर्घै, रेफस्य विसर्गः, इति भावः। चतः । श्चतुर +-जसः इत्यत्र “न्रिदतुरोः चियां 

तिखचतसख"› इति चतुर ब्दस्य चतखादेश्ञे विहिते जसो जकारस्य “चुट इतीस्सं. 

ज्ञायां “तस्य छोपः इति छोपे च “जन्विर ऋतः इति ऋकारस्य रेफल्वे, सस्य 

श्त रेफस्य विसर्गश्वै च कृते "वतख इति सिद्धम् । एव शस्यपि-- चतसः इति । 
चतसणाम् । “तुर + धाम्? इति स्थिते “त्रिचतुरोः खियां तिख्चतख' इति चतखा 

देशे “चत् + जाम् इत्ति जाते अत्र “अचिर छतः इति ऋकारस्य रेफादेदो प्राप्ते 

५नुमचिरत्तुज्वद्धावेभ्यो बुट् पूवविप्रतिषेधेन"इति पू्वविप्रतिषेषेन त बाधिस्वा “हस्व- 

नदयाएो लुटः इति लुटि, उरि गते रिस्वाद्ाद्यावयवे जाते "चश्च + नाम्” इति स्थते 
“नामिः, इति दीं प्राप्ते “न तिसृचतख्, इति निषिद्धे “ऋवर्णान्नस्य णव वाच्यम्? 

न हो- नद्" धातुके दकारको घकार हो, मले परे पदान्तमे । नष्ि-किबन्त नद् › दत् › 

ई भमर 



१३० मध्यसिद्धान्तकोभदी-- [ इलन्तज्नी°- 

सर्वावत् ॥ यः खो 1७1 २।११० इदमो दश्य यः स्यात्सौ । इदमो मः । इयम् , 
त्बदाशत्वम् ! यप् । दश्चे'ति मः । इमे । इमाः । दमाम् । इमे । इमाः ! च्नया । 
इलि लोपः । आभ्याम् । आभिः । अस्ये ! अस्याः २ । अनयोः २ । आसाम् । 
अस्याम् । श्रा । अन्वादेशे तु-एनाम् । एने । एनाः । एनया 1 एनयोः २ ॥ 
ऋत्वि"गादिना छजेः किन्, अमागमश्च निपात्यते 1 खक्। सजौ । खजः । सम्भ्याम् 
त्यदा्यत्वे-खप् । स्या । स्ये । त्याः । एवम्-तद् । यद् । एतद् ॥ वाक् ! वाग् । 

वाचौ । चाच । वाग्भ्याम् ३ ॥ अष्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । श्प्तृ"निति दीर्धः। 

इति णश्वे श्चतसणाम्? इति रूपं सिद्धम् । श्यम् ¦ दम् + स्' इति स्थिते भ्यः 
सीः इति दस्य स्थाने यकारादेशे छते इयम् + स्" इति जते “त्यदादीनामः” इत्य. 
कारादेशे प्राप्ते तं बाधिष्वा “दमो मः”इति मकारस्य मकारादैशे छते “"हल्डधाञ्भ्यो 
दीर्घात् इति सलोपे इयम्, इति सिद्धम् । ब्रनया । दम् + टा? इत्यत्र स्यदाचसवे, 
पररूपले, सपि, "इदा +- टाः इति जाते “चुटू इति ठकारस्पेव्संक्ञायां “तस्य छोपः? 
इति रोपे सवणंदी्षं "इदा + भाः इति जते “अनाप्यकः इतीदम हद्धागस्य भना- 
देशे “अना आ, इति जाते “आङि चापः? इस्याबन्ताङ्गश्येकारे कते “एचोऽयवायावः” 
इत्यादेशे संयोगे च कृते (अनयाः इति रूपम् । आस्यम् । दुस् +-म्यास्, अन्न 
र्यदाद्यस्वे, पररूपस्वे, टापि अञुबन्धरोपे सवणंदीघं “इदा + भ्याम्, इति जाते “हरि 
लोपः इति इद्ागस्य रोपे कते "आभ्याम्, इति । आसाम् । (इदम् +- जाम्” इत्यन्न 
व्यदाधत्वे, पररूपत्वे च छते टापि, सव्णदीचं इदा +-आाम्, इति जाते, तन्न “आमि 
सवेनाश्चः सुट्” इति सुटि, उटि गते, रिव्वादाद्याक्यवे जाते “हि कोपः” इति इद्धा- 
गस्य रोपे 'आसाम' इति रूपम् । खगिति । “खक् शब्दात् कििश्चतात् सौ उकारस्य. 
ष््॑ञायां रोपे अण्रक्त पुकार प्रव्ययः' इति सकारस्याऽपचसक्तायां 'हल्ड्याञ्भ्योः 
इति सलोपे “क्स जशषोन्ते” "वावसाने, इति चा प्रत्त खक् खग् इति रूपद्वयं 
साश्ु। छम्भ्यामिति । “खक् ~+ भ्यास, इष्यवस्थायां क्षल ज्यू इश्ञिः इति कस्य 
गर्वे खग्भ्यामिति सिद्धम् । स्या । त्यद् + सु? इत्यत्र स्यदायत्वे, पररूपत्वे च छते 
टापि, टकारपकारयोरिसक्ञायां रोपे च सवणंदीर्ध, “तदोः खः सावनन्त्ययोः” इति 
तस्य सत्वे “हर्ड्यादिना,ः सोप स्या, इत्ति । त्याः । “यदु + जस्, इस्यत्र स्यद्. 
धत्वे, पररूपत्वे चं टापि, टकारपकारयारित्सं्ञाया रोपे च ^्या +जस्, इति स्थिते 
“चुट इति जकारस्येत्सं्ञायां “तस्य रोपः इति रोपे (प्रथमयोः पूवंसवणंः, इति 
पूर्वसवण॑दीघदिशे प्राप्ते “नादिचि इति निषिद्धे “अकः सवणे दीधः, इति दीषादेशे 

दष् , यप् , रच् , सद् श्रौर तन् धातु पर पूवं “शर्” को दीषं रो । यः सौ-षदम् शब्दके 
दकारको यकार भदेश्च हो, घुः के परे लीलिङ्ग। 



अथ इहलरन्ता नपुसकलिङ्ाः । 
स्वमोललैक् । दत्वम् । स्वनड़त् । स्वनड्ही । "चतुरनड़दोःरित्याम् । स्वनड़- 

वाहि । पुनस्तद्वत् । शेष पुंवत् ॥ वाः । वारी । वारि । चारा ! वार्भ्यप् ॥ चल्वारि 
किम्! क । कानि ॥ इदम् । इमे । इमानि ॥ (अन्वादेशे नवुंसके एनद्धक्तडयः) ! 
एनत् \ एने । एनानि ¦ एनेन । एतयो २ ॥ व्योम । व्योभ्नी-व्योमनी । व्योमानि। 

निनद भनिर 

स्वनडत् । सु-शधेभनाः भनड्वाहः यश्य कुरस्थेति वह्टुनीहौ, स्वनडुहुशब्दात्, 

नपुसकरिङ्गात् सावागते स्वनडह + सुः इति स्थिते अत्र “स्वकोनपुसकात्ः इति 
सुरोपे "वसुखसुभ्वस्वनड्हां इः” इति हस्य द्स्वे “वावसाने इति दस्य त्वै 
“स्वनडुत् इति । परे--स्वनडद्, इति । सगनड्दी । “स्वनड्ह् + भौ, इस्यन्न “नपु 
सकार्चः इति ओस्थाने श्यादेशे शकारस्य “रश्चक्षतद्धिते” इतीत्सं्तायां “तस्य 
रोपः" इति कोपे सखयोगे च कते “स्वनडुही इति । वाः । वार् + सुः इत्यन्न ^स्व- 
मो्न॑पुक्षकाव्ःः इति सुरोवे पदान्तव्वात् '“खरवसानयोबिसजंनीयः? इति रेफस्य 
विसे वाः इति रूपम् । वारी । चार् + ओः इत्यन्न “ओः इत्यस्य स्थने “नपुंस- 
कास्चः, इति श्यादेशे श्स्ेत्सन्ञायां रोपे संयोगे च छते ्वारीः इति । वा? । 
"वार् + जस्" इस्यत्र “जश्शसोः जिः” इत्ति जसः स्थाने श्यादेशे रास्पेव्सन्तायां 
रोपे च, कृते सथोगे "वारि" इत्ति । चत्वारि । "चतुर् + जस्? इति स्थिते अत्र “जश्श- 
सोः शिः” इति जसः स्थाने श्यद्ेशे कृते शस्येत्संक्लायां रोपे च विषिते “शि सर्व॑ 
नामस्थान” इति सवेनामश्थानसक्तायां "“चतुरनडइहोराञ्युदात्तः,” इत्यामि, मकार- 
स्येस््॑लायां कोपे च मिच्वादन्स्यादचः परे जाते “इको यणचि इत्ति यणि 
सयोगे च इते चत्वारः इति रूपस् । इभे । (इदम् +- यौः इष्यत्र “स्यदादिनामः" 

इ्यश्वे “अतो गुणे» इति पररूपत्वे “नपुंसकाच्च?! हृति (शीः आदेशो शस्येष्सक्ञायां 

रोये च “आादृगुणः” इति गुणे “इदे, इति जाते “दश्च” इति दस्य मश्वे “रमे” इति ॥ 
रनत् । दुम् अमू” इति स्थिते “स्वमोनंपुसकात्” हइस्यमो लकि ,*अन्वादेरो नपुंसके 
एनद् वक्त्यः" इतीदम पनदादेशे “वावसाने” इति विकल्पेन चर्व “एनत्, इति ॥ 
पकते-एनद्" इति । एनेन । इद्म् टा अन्वादेशे सति एनदादेशे व्यदाधत्वे पररू- 

पत्वे च कृते “टाडसिकृसामिनारस्याः१ इति टास्थाने इनादेरे “आदु गुणः» इति गुणे 
"एनेन इति । व्योम्नीति । व्योमन् भौ इस्यवस्थायां नपुंसकाश्चेश््यादिना 

श्यादेशे शस्येव्सन्ञायां रोपे "विभाषा डिश्योःरिति उपधाया अकारस्य कोपे परेण 

सयोगे "्योभ्नीः इति, रोपाभावे च भ्योमनी इति सूपे भवत । व्योमानि शति 
भ्योमन् शब्दाज्सि "जश्ासोः शिः इति श्यादेशो शकोपे सवंनामस्थानसंज्ायां 
1 

अन्वा--अन्वादः शके विषय रइने पर नपुस्तक लिगमे “श्दम् श्रौर “तद्! शब्दको 
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जद । ८ संबुद्धो नपुखकानां नल्ञोपो वा वाच्यः) । हे जरह ! हे ब्रहन् । 
बह्मणी । ब्रह्मणि ॥ से-ऽदुपि । अहः! विभाषा ङिश्योः \ अही- अहनी । 
अहानि ॥ आहन् । द २।दै८ शहन्नित्यल्य सः पदान्ते । अहोभ्याम् ॥ दण्डि 
दण्डिनी । दण्डीनि ॥ पथि । टिलोप-सुपथी । सपन्थानि ॥ ऊक् । ऊउजीं । 
ऊन्जि । नरजानां संयोगः ॥ त्यद् । त्ये \ त्यानि } तत् । ते। तानि यत् ! यै, 

दीघ च छते रूप भवतीति । ब्रह्मेति ) जह्य् इति नान्तं प्रातिपदिकम् । अस्य व्योमन् 
शब्दवद्रूपाणि । हे बरह्म हे बह्मन् इति ' अस्य सति नलोपे हे ब्रह्य इति कूपम् । 
अस्ति च कोपे टे बरह्यनू इति रूपं स्पष्टमेवेति भावः । च्रदः। "अहन् सु? 
“श्वमोन पुंसकात्, इति सोलुंकि “रोऽसुपि” इति नस्य रेफादेशे “खरवप्तानयेर्धिस 
जनीयः" इति विसगे च 'अहः' इति । श्रही ! “अहन् + ओ, भत्र “नपुखकाच्च, इवि 
शी" जदेशे क्षस्येष्संज्ञायां रोषे च “यचि भम्” इति भसंश्ायां “विभाषा ङिश्योः" 
इति अनोऽकारस्य विकटपेन रोपे “अन्ही? इति । विकल्पामावपक्ते-'भहनीः इति । 
भ्यामादौ हटि विशेषमाह -- ्रदन्निति । "ससजुषो सः इयतो ररित्यनुवर्तते, “को 
संयोगाः" इत्यतः अन्त इति च, पदस्य इत्यधिङ्कतम् , अन्ः इति दु्तषष्टीकस् । 
तदाह--प्रदज्गित्यस्येत्यादि ना । ्रहोभ्याम्। "अहन् + भ्याम्” इस्यत्र “स्वदिष्वतर्वनाम. 
स्थाने" इतिपक्षसंस्तायाम् “अहन्, इति नस्य रत्वे “हशि च इ्युतवे “अआद्गुणःः› 
इति गुणे 'अहोभ्याम्, इति । सपन्धानि ! सुपथिन् +- जस्? अत्र “जश्ज्ञसोः शिः 
इति जसः स्थाने शौ कते शस्येष्सक्तायां रोपे च कृते “कि सर्वनामस्थानम्" इति 
सवनामस्थानसंक्तायाम् “इतोऽस्सवंनामस्थानेः इति थकारान्तःपातिन इकारस्या 
कारे क्रते 'सुपथन् +- इः इति जाते ““थोन्थःः इति थस्य न्थदेशे ““सवंनामस्थाने 
चाऽसम्बुद्धौ इति नान्तोपधायाः दीधेखे 'सुपन्थानिः इति । उकं. । “उजं + सुः 
अत्र “स्वमोनपुंसरात्ः' इति सोल कि “चोः ऊः इति जस्य कुषेन गतवे “वाऽवसा- 
जेः, इति विकूरपेन क्वे - ऊक 2 इति । पक्ते-- ऊं › इति । ऊन्जि । "उजं ~+ जस्? 
अन्न “जश्शसोः जलिः" इति जसः स्थाने र्यादेश्ले “क्षि सवंनामस्थानम्ः इति सवना 

` मध्थानसन्क्षायाम, शसः शस्येत्संज्ञायां रोपे च “नपुंसकस्य सरुचः”, इति युमि उभि 
गते मिर्वादन्त्याद्चः परे "नश्चापदान्तस्य क्लि इत्यनुस्वारे “अनुश्वारस्य ययि 
परसवर्णः" इति परसवर्णे च कृते उरि, इति रूपम् । तानि । “तद् + ओः अत्र 
श्यदादयते, पररूपत्वे, जघः शौ, अनुबन्धरोपे, सर्वनामस्थानसन्ञायाम् , “नपुसकस्य 
क्षछचः इति नुमि, उमि गते मिस्वादन्त्याद्चः परे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? 

एनत्, आदेश्च हो । सग्बु-सम्बुद्धिफे परे नपुसकलिङ्गमे नकारका लोप शो, भिकर्पसे । 
अह्न्--“च्हन्? शब्द ( के नकार ) को “र” हो, पदान्ते ! 



१३४ | हलन्तन° 

यानि ॥ एतत् । एते । एतानि ॥ वद् स्फोटाथनस्ये'ति अवङ् । 

गवाक्च्छब्दस्य रूपाणि कलीवे.ऽचागतिसेदतः। 
धसन्ध्यवङ्पूवेरूपनेवाधिकक्चतं मतम् ॥ १॥ 
स्वमसभ्यु नव, षड भादो षट्के स्यखीरि जश्लसोः। 
चत्वारि शेषे दशके रूपायीति विभावय ॥ २॥ 

गवाक्-गवाग् । गोची । गवाश । पुनस्तद्वत् । गोचा  गवागभ्याप् ॥ यज्घत् ॥ 

इति नान्तोपधाया दीधेत्वे सयोगे च कृते ्तानिः इति श्यम् । एतानि । "एतद् + 
जस्? अश्र स्यदाचस्वे पररूपत्वे “जश्शसोः शि.” इति जसः शौ “शि सर्वनामस्थानम्? 
इतति सखवंनामस्थानसंज्ञायाम् शस्येव्न्ञायां खोपे च “"नपुसकस्य शक्षरुचः' इतिं 
जुमि उभि गते भिष्वाद्न्स्यादचः परे ““स्व॑नामस्थाने चासम्बुद्धः, इति नान्तोपधायः 
दी््वे संयोगे च छते "एुतानिः इति । १ाक् । गामञ्चतीति विग्रहे क्रिनि उपपद्तमा- 
से युभ्लकि, गौ अनू च्, इति स्थिते कृदन्तत्वास्ातिपदिकसंज्ञायां साचागते "गो अन् 
च् सुः इत्यत्र “अनिदितां हर उपधायाः कडिति" इति नरोपे गो जच् सुः इत्यव्षिष्टे 
"जवेङ्क स्फोटायनस्य इत्यवङ्ि डगस्येतसक्तायां छोपे च “डि” इत्यन्तादेशे “अकः 
सवण दी धः" इति दीघ “स्वमोनपुसकात्? इतति सोद्धुकि “ किन्परस्ययस्य ऊः” इति 
चस्य कत्वे “श्चा जशोऽन्ते” इति गस्वे “वाऽवसाने” इति वा क्वे गवात्, इति । 
दश्वांभावपत्ते--'गवाग्, इति । गोची । शगो अनू च् ओः इत्यत्र “अनिदितां हर 
उपधायाः क्ङिति?” इति नखोपे “नपुसखकाच्चः इति ओस्थाने श्यादेशे शस्येव्सक्तायां 
रोपे च “यचि भम्” इति भसक्ञायाम् “अच » इत्ति अचोऽकारस्य रोपे सयोगे च, 

गवाक् शब्श्---गवाक्-गवाग , गोश्रक्-गोश्रग्, गोऽक-गोऽग , गवाङ्् , गोड 
गोऽङ (९) गोची, गवाद्ची, गोश्नद्ची-गोऽच्धी (४) गवादि, गोश्र्चि-गोऽञ्चि (३) गोचा 
गवान्चा, गोभ्रल्चा-गोऽच्चा (४), गवागञ्याम् , गोश्रगृभ्याम्-गोऽगस्याम् , गवाङ्भ्याम्, गोध्रः 
ङभ्याम्-गोऽङम्याम् (६), गवाग्भिः, गोश्रग्भिः-गोऽग्भिः, गव।ङभिः, गोश्रङ्भिः~गोऽशूभिः 
(६), गोचे, गवा, गोश्चच्चे-गोऽन्चे (४), गवाग्भ्याम् , गोश्रग््य.म्-गोऽगभ्याम् , गवाड~ 
भ्याम्, गो श्रङ्भ्याम्-गोऽडभ्याम् (६), गवारभ्यः, गोश्रग्भ्यः, गोऽग्भ्यः, गवाडस्व", गोश्न- 
कञ्यः-गोऽङ्श्यः (६), गोचः, गवः, गोश्रब्वः-गोऽग्वः (ड); गवाग्भ्याम्, गोप्रग्भ्याम्- 

गोऽरभ्याम् , गवाङभ्याम् , गोन्रभ्याम्-गोऽढ्भ्याम् (६) गवाग्स्यः, गोश्ररभ्यः-गोऽग्भ्यः) 
गवाङम्यः, गोश्ररङूभ्यः गोऽदङ्>्यः (६), गोचः, गवाच्चः, गोश्रन्नः-गोऽन्नः (४), गोचोः, गवा- 
श्चोः, गोश्रश्वोः-गोऽ्वोः (४), गोचाम् , गवाच्राम्, गोश्रन्वाम्-गोऽन्नाम् (४) गोचि, गवाच्चि, 
गोभ्रक्रि-गोऽन्रि(४), गोचोः, गवान्नोः, गो्न्रोः-गोऽन्रोः (४), मवाक्ु, गोभ्रह्त-गोऽकतु, 
गवाश्दु, गो श्रङ््ु-गोऽछ्तु, गवाङपु, गोड धुभ्गोऽङ्घु (९) ( मिलित्वा १०९ ) 
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श्ृत् । शक्ती 1 शक्ृन्ति \ शङ्ृद्धथाप् ५ ददत् । ददती । वा नैपुंसकस्य 
७] १।७६। श्रभ्यस्तात्पसे यः शतुरवयवस्तदन्तस्य क्लीबस्य रभ्वा स्यात्सवेनाम- 
स्थाने । ददन्ति-ददति ॥ तुदत् । आच्छीनद्योदम् 19 १।८०। अवर्णान्ता 
द द्गते यः शतुरवयवरतदन्तस्य दभ्वा, शीनधथोः; । ठतदन्ती-द॑दती ¦! ठुदन्ति \ 
भात् । भाती । भान्ति ॥ पचत् । हापृश्य्नो(निव्यम् ।७1१}८९। शप्श्यनोरात्यर 
यः शतुरवयवस्तदन्तस्य सुम् , शनः! पचन्ती । पचन्ति \॥ दीव्यत् ¦ दीन्य- 

म्ती । दीव्यन्ति ५ धनुः! धनुषी ! "सान्तेति दीधः रम्विसजनीयेति षः । 

करुते शगोचीः इति रूपम् । गवाच्चि । गोन च् +- जस्, इति स्थिते “जनिदित्तां हर 
उपधायाः क्ङिति” इति नरोपे “जश्शसोः शिः” इति जसः शौ कते “क्लि स्व॑नाम- 
स्थानम्" इति सर्वनामस्थानसंज्ायां शबस्येस्सक्तायां रोपे च “नपुंसकस्य, रुचः"? 
इति दुभि, उमि गते भि्वादन्स्यादवः परे "गो अन् च इः इति जाते “छवङ्स्फोराय- 
नस्य इत्यवङि उस्येष्सन्ताया रोपे च “च्चः, इप्यन्तादेले “अकः सवणे दीर्घः” 
इति दीघं गवान् च् ह* इति जाते “नश्चापदान्तस्य श्षकि” इत्यनुस्वारे “अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः इति परसवर्णे सयोगे च छते वाचि इति भवति । शक्ृन्ति । अत्र 
जसः “जश्शसोः चिः" इति श्यादेश्लो, अङ्गस्य च “नपुसकस्य श्ररचः' इति सुमागम- 
श्च बोध्यः । ददन्ति । “दत् + जस्, अत्र “जश्शसोः क्षिः इति जसः स्थाने शौ कृते 
चास्येश्य्ायां रोपे च “शि सवनामस्थानम्? इति सवनामस्थानसखन्क्ञायां ‹ नपुंस 
कस्य क्षलचः ' इति लुमि प्राप्ते “नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषिद्धे “वा नपुंसकस्य इति 
विकल्पेन लुमि उमि गते मिश्वादन्स्याद चः परे “नश्चापदान्तस्य क्लि, इति अनुस्दा- 
रे, “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः» इति परसवण "ददन्तः इति । लुमभावे- ददतिः 
इति । पचन्ती । "पचत् + जौः इत्यन्न “नपुखकास्च इति ओौस्थाने श्याषेसे शस्येत्स- 
ज्ञायां रोपे च “श्ाप्श्यनोनित्यस्ः इति नुभि उभि गते भिश्वादन्ष्याद्चः परे अनुस्वरि 
परखवणें च छते; कते च सयोगे पचन्तीः इति । दीव्यत् । दिदधातोः खटः शतरि, 
श्यन् “हि च” इति द्धः ¦ दीन्यच्छुब्दात् स्वमोलुंगिति भावः । दीव्यन्ती ! जओौङः 
स्याम्, ^ शष्श्यनोर्निष्यमः” इति जुमि रूपम् । घनु. ¦ श्वनुष् + सु" अत्र “स्वमोनपुख 
कात्” इति सोलुकि, षस्य असिद्धत्वात् “ससज्ञषोर्ः इति रखे अनुबन्ध्षरोपे 

वा न~-अभ्यस्त सक्षक्से पर जो शत्प्रत्ययान्त क्लीव ,श्ग उक्षको मुमागम दहो, 
विकट्पसे, सवं नामस्थानके परे । 

आच्छी---भवणान्तप्े पर जो इतृप्रत्ययावयव, तदन्त जो भ्रंग, उसको चुमागम हो, 
(दीः भोर “नदीगके परे विकटपसे । 

शष्--शप्-दयन् सबन्ली शकारे पर जो शतृ्रत्ययावयव, तदन्त जो श्रंग, उसको 



१३६ । मध्यसिदान्तक्लोस्चवी-- 

ध्ूषि । धुषा 1 घनुरम्याम् ॥ एवं चज्ुहेविरादय. ॥ पयः 1 पयसी । परयांसि । 
पयोभ्याम् ॥ खपुम् । खु ! खपुमासि ॥ शरदः । विमक्तिकायम् । उत्वमत्वे ! 

श्यम् । अमूनि । शेषं पुंवत् ॥ 
इति दलन्ता नपुंसकलिक्चाः ॥ 

'रवघानयोविंसज॑नोयः”” इति रेफश्य विषर्गस्वे च कृते “धनुः इति रूपम् । धनुषि । 

“धनुस +-जस्, अत्र “जश्शक्तोः शिः" इति जपः लो कृते सस्थे संज्ञायां छोपे च श्ल 

सव॑नामस्थानम् इति सर्वनामस्थानसंन्ञायाम् “नपुंसकस्य क्र्चः' इति नुमि, 

उमि गते मिसवादन्त्यादचः परे जति “सान्तमहतः संयोगस्य” इति सान्तसयोगस्यो. 

पधायाः दीर्घे "नश्चापदान्तस्य क्षल, इत्यनु श्वारे “नुम्विखजं नीयज्ञव्यवायेऽपि" 
इति सशय षवे संयोगे च छते धनूंषि? इति सूपम् । पय. । पयस् + सुः अत्र “स्वमो- 

नपुंसकात्” इति सोर्लकि, सस्य “सपलषो रः” इति रते उकारश्येस्छं जायां कोपे 

च करते रेफस्य “खरवसानयोविंसजंनीयः"» इवि विषमे "पथः, इति । पयांसि । "पयस् + 
जस्, अत्र “जश्शसोः शिः” इति जसः स्थाने ज्ञो ते शस्येत्संक्लायां रोपे च “शष 

सर्वनामस्थानम्” इति सर्व॑नामस्थानसंक्ञायां “नपुंसकस्य क्षरचः इति यमि उनि 

गते मिश्वादन्स्यादचः परे “सान्तमहतः संयोगस्य इति सान्तस्ंयोगस्योपधघायाः 

दीर्घस्वे अनुस्वारे परसवर्णं च जाते संयोगे च छते "पयांसि? इति । खपुरं ' 

सुपुस्+ जस् अन्र “जश्शसोः जिः” इति जसः स्थाने शौ कतरे शस्थेस्संज्ञायाम् , रोषे 

च जि सर्वनामस्थानम् इति सर्वनामस्थानसन्ञायां “पुसोऽस ङ? इति भसु, 

डस्तरेव्सन्जञायां कोपे च उकारे गते ५अनेकाटषिसर्वस्यः इति सरव॑स्यादेशे पराप्ते 
“डरे”? इर्यन्तादेरे जात सुपुमस + इ' इति जाते “नपुसकस्य स्रुचः” इति नुमि, 

उभि गते, मिस्वादन्त्यादचः परे “सान्तमहतः सथोगस्यः इति सान्तसयोगगतस्य 

नान्तस्योपक्ाया दोर्षैस्वे नस्यातुस्वारे च ते शसुएमासिः इति रूपम् । श्रमूनि । 

"अदस् + जस् जत्र स्यदा्ते पररूपत्वे “जश्शसोः किः” इति श्यादेशे शस्येरसम्जा्या 
कोपे च “क्ति सर्वनामस्थानम्” इति सर्वनामस्थानसज्क्ञायां “नपुल्लक स्य॒ रुचः 

इति नुमि, उमि गते मिरयादन्स्याद् चः परे ““सवैनामस्थाने चाषम्बुदधो" इति नान्तो- 

पथाया दीर्घत "अदानि, इति जाते “अद्तोसेदाहदो मः” इति दात्परस्याकारस्योत्वे 

दुस्य च मसे (अश्रूनि, इति श्पम् । इति दरन्तनपुसहटिङ्गप्रकरणम् । 

नित्य सुमागम हो; (दीः श्रीर (नदीके परे। 

इस प्रकार इन्दुमती टीकार्मे हलन्त नपुसकलिङ्ग समाप्त इअः ' 



अथास्यथानि । 

स्वरादिनिपातमव्ययम् 1१1११२७} स्वरादयो, निपाताश्वाऽव्ययसंञाः स्थुः । 
स्वर् } श्रन्तर् \ परातर । पुनर् ! सुनुत । उच्चैस् ! नीवेस् । शनंस् । ऋषक् । 
चते । युगपत् । अमरात् । प्रथक् । ह्यस् ! श्वस् । दिवा । रघौ । सायम् 1 
-चिरम् । मनाक् । ईषत् । जोषम् । चूर्णीप् । विस् । अवसू । समया । निकषा । 

स्वयम् । ब्रथा । नक्तम् । नथ् 1 हेतौ । इडा ) अद्धा ¦! सामि । चत् । ब्राह्मण. 

वन् । क्षत्रियवत् । सना ¦ सनत् ! सनात् 1 तिरस् । उपधा । अन्तरा । अन्तः 

रेण । ज्योक् । कमु ) शम् । सहसा \ विना 1 नाना । स्वस्ति । सवदा । स्वधा । 

अलम् 1 वषट् \ श्रौषट् । वौषट् ! अन्यत् | अस्ति ! उपाशु । क्षमा ! विहायसा \ 

दोषा । मृषा । मिथ्या) मुधा। पुरा । मिथो \ मिथस्) प्रायस् । युहुष् \ 

खरादिनिपातमभ्ययभिति ¦ स्वर् आदियेंषान्ते स्वरादयः, ते च ते निपातश्वेति 

समाहारहन्ह्ः । फदितमाह--स्वरादय इति, स्वरादीन् पठति--स्वरित्यादिना । 

स्वरादीनां चादीनां च पथकपारस्तु “निपाता जादुदात्ताः” इति स्वरमेदाथः, चादी- 

स्वरा~-स्वरादि ओर निपात भ्व्यय सज्घक् हो । 

स्वर ८ स्वः }-स्वगं, ! अन्तर् (अन्तः) मध्य । प्रातर् ( प्राततः )-परातःकाल । 
युनः-फिर । सजुतर् ( सुतः )-तरभान। उच्चैस् ( उच्चैः )-उष्वंमागम । नीचेल् 
( नीचः )-प्रपामागमे । दानेस् ( शनेः )-पीरे धीर । ऋधक्-तचश्चुच । ऋते-विना । 

युगपत्-प्कसाथ । जराव्-दूर या समीप मँ । पुथक्-भिन्न ! ( छः )-द्यस् पूवे दिनमे । 
श्वः-पर दिन अ] दिवा-दिन। रान्नौ-~रातमे। सायम्-पन्या्मे । चिरम्-विलम्ब । 

मनाद्धू-पोडा । ईषत्-हत थोडा, किचित् । जोषम्-काना-मी । तूष्णीसू~चुप \ 

बदिल् ८ बहिः ), वस् ( अवः >) बाहर । अधस् ( जधः )-नीचे । समया, निकषा- 
समीप । स्वयम् -अपने दी । श्था-उयथं । नक्तम रातत । न, नज-रदीं । हेतो-मारण । 

इद्धा -परकारय । भद्धा-स्फुट । सामि-माधा । ब्राद्णवत्-त्राह्मणए के समान । सस्त्रियवत्~ 

क्षल्निय के समान । स्ना, सनत्, सनात्-निव्य ! उपघा-वूस, न नराना । तिर् (तिरः) 
टेढ़ा, पराभव । अन्तराय, विना 1 अन्तरेण~विना । उयोक्-लीघ्, सम्प्रति । कम्- 

जल, निन्दा, उल । श्रमू-एख, कल्याण । सहक्षा~ प्रकस्मत् । विना~- ममा । नाना~ 
प्रनेक । स्वस्ति~मगल, शुम । स्वाहा-देवहविदान मे । स्वधा पेठृइविदांन मे । नर्म्रू- 

भूषण, पर्याप्त ( वस ), व्यथं । चषट् श्रषट्, वौषट्-देवइविदा नम । अन्यत्-भौर, दृखरा । 

अस्ति-पत्ता, विमान । उपांश्च-प् ! क्मा-पाफ । विहायसा-प्राकाय । दोषा 



१द८ मभ्यसिदान्तकोमुदी- [ अव्यय 

प्रवाहुकम् । प्रवाहिका । आर्य-हलम् ! अभीच्णम् ¦ साकम् । सार्धम् । नमस् ! 
दिक् 1 धिक् । श्रथ । रम् । आम् । त्रताप् \ प्रशाम् । प्रतान् । मा! माङ् । 
आआकरतिगशेऽयम् । च । चा । इ } शह ! एव ¦ एवम् । नूनम् । शश्वत् । युग- 
पत्। भूयस् ' कूपत् । सूपत् 1 ऊुचित् 1 नेत् ¦ चेत् । चण । यत्र । कच्चित् । 

नह । इन्त । माकिः । माकिम् । नकिः । नकिम् । आकम् । माद् । नन् । 
यावत् । त्वे । न्वै) दवै । र । श्रौषट् । वौषट् । स्वाहा । स्वध!। अलम् ! 
वषट् । तुम् । तथाहि । खलु ! किल । अथ । खष्र 1 स्म । आदह ॥ उपसगं- 
विभक्तिस्वर प्रति रूपकाश्च । अवदत्तम् । श्रहयुः । ितश्चीरा ! श । भा । इ । 
ई।उ।ॐ1 एदे! यो जौ । पृष्यु। शुकम् । यथा। कथाच। पाट् । 

नामस्स्ववाचिनामेबाऽव्ययस्वम् , स्वरादीनां तु खत्वव।चिनामसस्ववाचिना च तदति 

रात्रि श्रृषा, मिथ्या-भ्रसत्य, मूढ । सयुधा-ज्यथं दयी, निष्प्रयोजन । पुरा-पदरे ' मिथो; 
मिथस् ( मिथः )-परस्पर, एकान्त । प्रायस् (प्रायः )-संमव, हो सकता है । सुहुस् 
( सहः )-उार-बार । प्रबाहुकम्- ख साथ, समान काल । भार्यंहरम् ~बलालार, जवर- 
दस्ती । अभीचणम््-पुनः २, वार २। साकम्, शार्घ॑मू-साथ २। नमस् ( नमः )- 
नमस्कार, प्रणाम । हिर्ू-विना । धिक् -विक्तार, छी-दी । अथ-~अनन्तर, ओर् । ( अथ 
किमू मीर नदीं तो क्या { ) । अमू्-शीघर, थोडा, किंचित् आभू, स्वोकर, मलूर । 
प्रताम््-ग्लानि । प्रणाम््-नस्मान । प्रतानू-विस्वार । मा, माङ-नदीं, भ्रस्वोकार । च~ 

पुनः, भथवा, श्रीर् । वा~-अथवा । ह~ परसिद्ध । अह~ प्रद् मुत, खेद । एव~ प्रवरय, दी । 

एवस्-रस प्रकार । नूनम्-निश्वयः तकं । शश्वत् तदा, साथ २, पुनः २। युगपत्-पक 
साथ । भूयस् ( भूयः }-पुनः, प्रचुर, टेरसा । कूपत् , सूपव्-प्ररन, प्रशसा । ऊवित्- 
बहुत, प्रशसा । नेत् शका । चेत् चण्~-यदि । क्च्चित्-प्रन, कोई । यन्न-ज्हो । 
नह-प्रत्यारंम । हन्त-दषं, विषाद । माकिः माकिम्, नकिः~विना, वजन! 
नभू्-नदी । यावत्-जव तक । श्वे, द्वै, न्वे-वितकं । रे-रान, रीन सबोधन । श्रौषट्, 
चौषय् , स्वाहा -देवदविर्दान । अरुम्- यांत । स्वधा, वषट्~पितृदविर्दान । तुमू-तम । 
तथाष्ि-जेसे, श्स भकार । खलु, किक-निश्चय । अथ~ प्रनन्तर । सुषु- तच्छा । स्म~मूत- 
काल । आदह~निन्दा । 

उपसर्ग-- पसं प्रतिरूपक, विभक्च्यन्त प्रतिरूपक श्रीर् स्वर् प्रतिरूपक श्यो का भी 

चादिगणमे पाठ समना चाहिये । ( प्रतिरूपकका श्रं ३ सदृशः ) 
अवदत्तसू्-दिथा । भष्टुयुः-तरहकारी । अस्तिष्तीरा-दुषवाली । अ~सबोधन । भा~ 

वाक्य, स्मरण । इ-संगोधन, जुयण्ा, विस्मय 1 ई, उ, ऊ, ए, ठे, ओ, ओ-तवोषन । पश~ 
सम्यक् 1 श्युकस्ू- शीघ्र । यथाकूथाच्-नव कभी । पाट् , ष्याद् + अगः, हे, हे, ओः, अथे- 



प्रकरणम् खथा-दन्दमती-टीकादयोषेताः । १३६६ 

"प्याट् ! ङ्ग! दै! हे। भोः। श्ये! य । विशु! एकपदे\ युत! रातः! 
चादिरप्याकृतिगणः । तद्धितश्ाऽसवंविमक्तिः ।१।१।३८] यस्मात्सवां निभक्ति- 
नोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽप्यन्ययं स्यात् ! परिगणनं कर्तव्यम् । तसिलादयः भाक् 
पाशपः । शसूप्रशतयः प्राक् समासान्तेभ्यः । अम् \ श्राम् ¦! छत्वोऽथौः । 
तसिवती ! नानानौ--इति ! एतदन्तमप्यन्ययम् । अत इत्यादि ॥ ऊन्येजन्तः 1 

उ्यवस्थार्थश्च । तद्विरेनि अक्षर्वविभक्तिरिति बहुनीहिः । तश्र सर्वाविमक्छयो यस्मन्न 
अवन्तीति बहुवचनान्तविग्रहो नेव स मवति । अभ्ययेम्यः सप्तानामपि विभक्तीनां उस्प- 
त्यभ्युपगमात् । तथाहि "तद्धितश्च इति सूत्रे म्ये श्भयेकयोर्िवचनेकवचनेः “बहु. 
घु बहुवचनम्” इति सृत्रविन्यास भष्त्वा 'पकवखनम्” हयो्िवचनम्' “बहुषु बहूव 
नम्” इति सूत्रविन्यास कूध्वा एकव चय्ुरसगंतः करिष्यते । द्विवह्थंथोस्तस्य द्विवच- 
नबहुवचने बाधके इत्यादि प्रपञ्चितम् । ततश्च एषटवचनमित्यनेन ङधाप्प्राति पदिकात् 

एकवचनं भवतीति सामाम्यविधिना द्विस्वबहूस्वाभावे एकवचनमिति फरुति । 

एवं च द्विबहुस्वाभावे सति पक्वे तदभावे च एकवचन भवतीति रकितोऽथः ! 
तन्न द्विस्वबहृश्वयोः द्विवचनवबडवचनोकस्येव ततोऽन्यत्र एकवचनस्य सिद्धत्वात् ! 
"एकवचनम्? इति सूत्रं कर्म॑स्वाद्यमावेऽपि प्रापणाथं संपद्यते । तथाच अलिङ्गखस्ये- 
भ्योऽन्ययेभ्यः एकवचन प्रवतंमान विनिगमनाविरहात् सर्वविभक्स्येकवचन भवति ! 
अत एव जन्ययादाष्सुपः इत्यत्र प्रव्याष्टारम्रहणमर्थंवत् । तस्मात् सवां विभच्छयो 
यस्मादिति न विग्रहः। किन्तु सर्वक्षब्दोऽत्र "स्व॑ः पटो दुग्धः इतिवत् अवयव- 
कारस्य बर्तते । एव च सर्वां वचनत्रयात्मिका विमक्िः यस्मान्नोषध्ते, किन्तु एकः 
वच्ठनान्येवोत्पचन्ते स ॒तद्धितान्तोऽम्ययसक्ञः स्यादिष्यर्थः । परिगणनमिति ॥ वार्तिक 
मेतव् । ऽसिलादय शति । “पञ्चम्यास्तसिल्? इत्यारभ्य "द्वित्योश्च धञुञ्? इति 
यावदित्यर्थः । इ सुप्र तय इति। "बब्हल्पार्थात्, इत्यारभ्य "जन्यक्तानुकरणाव्? इतति 
डाजन्ता इत्यर्थः । श्रम् च्रामिति । अञ्चु च छन्दसि, इत्यम् “किमेतिङश्ययः इत्याम् 
गृह्यते । करतवोथां इति , “संङ्यायाः क्रियाभ्याषृत्तिगणने इत्वसुच्,, “द्त्रिचतुभ्यः 
सु च्?” ५'विभाषा बहोर्घा? इति च्रय् इत्यर्थः ॥ तसिवती । "तेनेकदिकतसिश्चः इतिं 

तसिः “तेन तस्यम्” इस्यादिविषहितः वतिश्च गृह्यते । श्रतियोगेपश्चम्यास्तसिः इति 

शसा दस्वादेव अष्णं सिद्धम् । नानाजाविति । “विनन्भ्यान्नानाजौ न सह” इतिः 

संबोधन । य-रिसा । विषु-भ्नेक। एकपदे-तदसा । युत्-निन्दा । आतः, अतः-श्सलिये } 
तद्धि--जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नीं होती शे पे्ा जो तद्धितान्त वह भी 

श्रव्यय संज्ञक हो । अम्, धास्-स्वीकार । 
छून्मे--इत् जो मान्त श्रौर एजन्त तदन्तकी भी अव्ययसक्ञा हो । 



१४० । मअध्यसिद्धान्तकोभदी- [ अव्यय 

११।१।३६॥। करयो मन्त, एजन्तश्च तदन्तमप्यव्ययम् । स्मार स्मारम् । 
जीवसे । पिवध्ये ॥ च्टवातोश्चन्कसुनः 1१।१।४०। एतदन्तमप्यग्ययम् । कृत्वा । 

उदेतोः । विख्पः । आअग्ययीभावश्च ।१।१।४९। न्ययं स्यात् । अधिहरि ॥ 
व्ययाष्छुपः ।२४2२। शअन्ययादिहितस्याऽऽपः, खपश्च लुक् । तत्र शाला- 

याम् । श्रथ । विहितविशेषणान्नेद--अत्युच रेसौ । अन्ययसंजञायां यद्चपि तदन्त- 
विधिरस्ति तथापि न गौरो) अल्प्रहणं व्यथेम् , शआन्ययस्याऽलिङ्गत्वात् । तथा 
च श्रुतिः- 

सदशं निषु लिङ्केषु खवा च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवघु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥ १. 
वषि भागरिरद्लोपमवाष्योरपसतगयो 

विहितो नानाजौ गृह्येते इति भावः} क्तवा तो सुनूकखनः । ननु अव्ययानां लिङ्गाभावे 
“सहज त्रिषु रिक्ष, इव्याथवंगश्रुतिविरोध दइष्याक्ञङ्कथ परिहति--तदृशमिति । त्रिषु 
लिङ्गेषु, सर्वासु च विभक्तिषु, सवेषु वचनेषु च यत् न॒ व्येत्ति विकारं न प्राप्नोति 
किन्तु सदम् एकप्रकारमेव भवति तदध्ययम् इति आथर्वंणश्रतियोजना । अथ प्रस- 
क्रादाह~-व््टीति । अव अपि इध्युपल्तगयोः अकारस्य रोपस् , हरन्तानास् आप 

स्मारं स्मारम-प्मरण कर करके । जीवसे नोने के लि० । पिबध्य~- रने के लिये । 
व्वातो--।सा प्रस्ययान्त, तोघुन् प्रस्ययान्त श्र क्ठन् प्रघ्ययान्तको मो श्र्ययप्तश्चा दो । 
क्त्वा-२'के ! उदैतोः-उदय होकर । विसुपः-फेलङर । 
अव्य धन्ययीभाव समाक्षकी ्रव्ययर्षना होती । 
अधिहरि-~दरिमि। 
भव्य--त्रन्यय से विदित श्रप्'श्रौर य. का ड्क् शे । 
तत्र शालायामू~-उप्त षरे | | 

वगाहः, अवगाहः-स्नान । वाचा-गाणी । निक्ञा-तति । दिश्चा-दिशा । पिधानम्, 
्मपिधानम्-टक्न । 

सदश्चं--जिस रब्दका तीते लिति, सव विभक्ति्योर्मे, सव वचनोँ म समान रूप हयँ 
कुद भी (न व्ये्ि--विकारको प्राप्न षरे, वहइ भ्न्यय कहलाता ३ । 

वष्टि--भागुरि आचायं श्रवः शरपि' उपस्गंके आदि चरकारका लोप करते दै । यथा- 
श्रवन्" गाहःववगादः ! रपि +-षानम्~पिधानम्।श्राचायं जी हलन्त छन्दसि खीतिगमे "श्राप? 

(डप) भी कसते र! यथा--वाच+श्रान्याचा। निर ~+ श्रारनिश्या । दिस +भा=दिसा॥ 
धाणिनि निके मततते श्रकारका ललोप विधायकं कोद सत्र नदीं दे, , श्रतः श्रवगाह श्रीर् अपि 
नम् ये भीरूपरहोति। 



प्रकरणम् | सुधा-रम्दुमती-टीकाद्रयोचेता । १४८६ 

आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निद्या दिद्या ॥ २॥ 
सवग {हः \ वमाह; ! अपिधानम् । पिधानम् ॥ इत्यव्ययानि ॥ 

इति खुबन्तप्रकरणम् । 

अथ विङन्ते भ्वादयः । 
धातोः ।२।१।६१। च्रधिकारोऽयम् । वच््यमाणाः त्यया धातेोरेयाः । लट् । 

लिट् । ज्ञ् ¦ लट् । लेट् । लोट् । लड । लि । लुड् । लद । एषु पञ्चमो लकार- 
श्छन्सोमात्रमोचर । लः कमणि च भावे साऽकमकेभ्यः 1 २19}६६। लकाराः 

च्च, भागुरिनामकञाचार्यः, व्टि-हच्छतीर्यर्थं । एवश्चन्दस्तु पादपूरणः । अवेद्युपसगे 
आदेरेवाकारस्य लोपः नान्त्यस्य, अपिना साहचर्यात् । वाचा निशा दिशेति! एतत्परिग 

णनमिष्येके। अत एव हरिग्रश्ठतिषु न टाप् । अन्ये तु उदा्रणमान्नमिति वदन्ति । 
अत एव दिश वाचा ह्धा गिरा इति वधभानः, शरदेति श्रीपतिदृत्तश्चोदाजहार । 
वगाह इति! एतदप्युदाहरणमात्रे न तु परिगणनम् । अत एव “वल्लो धवरोऽङनः" 
इत्यादिसिद्धमिति दिक् । इति अभ्ययप्रकरणस् । 

[क 1 0 1 

नोटः--(१) जातिवाचक राब्द, समूशर्थक शब्द च्रीर समष्टि बोधक दार्न्दोकी यदि 
विभिन्नता दिखानी नद्यं हो तो एकवचन हय प्रयोग होता है । यथा--वणंनां बाह्मणः धे्ठ , 
बलवती सेना, विद्वद्रणः आदि । एव समाहार इदन्द्र शरीर द्वियं समासक्ते परिनिष्ठित श्ब्दोका 
सी एकवचनमे दइ प्रयोग दोता है। यथा--पशणिपादम्, त्रिभुवनम् आदि । (२) श्रिनीः 
कुमार तथा दम्पति, जन्धति रा्ग्दोा द्विवचने द्धी प्रयोग होताहै। (३) दार, श्रक्षते 
लाज, शु शरीर प्राण शब्द् नित्य पुिज्ञ ओर बहुवचनान्त प्रयोग होते है । एव श्रप 
वर्षा तथा सिकता श्द् नित्य सखीलिङ्ञ नौर बहुवचनान्त ही प्रयोग होते ह । श्रस्मद् चन्द 
तथा श्रादर श्रथ अन्य शब्द भी विकल्पे बहुवचनान्त प्रयोग होत हे । 

हस प्रकार इन्दुमती टीका ्रव्ययप्रकरण समाप्त इश्रा। 

नोटः--प्रयोगक्ालम धातुके उत्तर जो 'तिड” विभक्ते होती है, उस तिङ विभक्तिके योग 
जो पद निष्पन्न दोता है वटं ^तिडन्तः कदलाता है । 

धातोः--यद अथिकार सूत्र ह । 
खट कालक्ञान एवं विधि आदिका अरथज्ञान कराने के लिए धातुके बाद लडादि तिङ 

विभक्तया दश्च प्रकार की दोत्ती ह! इनमें लेट" का प्रयोग केवल वेदम दी देखा जात्ता है । 
छः--सकमक धातुरे कर्म-वर्तामिं तथा श्रकमंक धातुसे भाक श्रौर कतमं लकारदयोः 

नोटः--१ कतैवाच्यमे कर्ता भ्रथान्त श्रौर कमं द्वितीयान्त तथा क्रियाके पुरूषन~त्रचन 

करनाके अनुसार प्रयु क्त होते ३। यथा--“शन्दुमती पुष्प चिनोति । एवं वसेबाच्यम, कतां 



१४२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 

सकर्मकेभ्यः कर्मणि, कर्तरि च स्युरकमेकेभ्यो भवि, कतरि च वर्तमाने लट 
१२।२।१२३॥ वतत॑मानक्ियाछतर्धातोरट् स्यात् । अयवितौ । उच्रारणसामर्थ्या्न ल- 
स्येत्वम् । भू सत्तायाम् । कवर विवक्षायां "भू-ल्ः इति रस्ति ! लस्य । 31४1 

णि क । 

वतमाने लडिति । “घातोः? इति सुत्रमावुतीयाध्यायसमापेरधिक्रतस् । वतंभाने 
हति तन्रान्वेति। वतंमानेऽथं विद्यमानाद्धातोः रुडिति कभ्यते। फलितमाह 

तृतीयान्त श्रौर कम॑ प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुष~-वचन कमके भ्रनुक्तार होते है । यथा-~ 
देवदत्तेन वेदाः पटथन्ते । एवं भाववाच्य कत्तं कमंवाच्यवत् तृतीयान्त होत्ता है पर कर्मं 
नदीं होता तथा क्रिया सदैव प्रथमपुरुषकी एकवचनान्त ही होती है । यथा--श्रस्माभिः 
स्थीयते । तथाहि दरिकारिकाः-- 

“प्रयोगे कर्चवाष्यस्य कर्तरि प्रथमा भवेत्। द्वितीया कर्मणि, तथा क्रिया कठपदान्विता ॥» 
““व्रयोगे कमवास्यश्य तृतीया स्यात्त कतरि । कमणि प्रथमा चेव क्रिया कर्मानुसारिणी ॥ 
““कभ्राभावः सदा मावे दृतीया चव कतरि । प्रथमः पुर्षश्चकवचनं च क्रियापदे ॥ 

फल श्रीर व्यापार धातुके अथं होते ै--““फलग्यापारयो्स्विथः, । व्यापारका श्राश्रय 

कता श्रौर फलका भ्ाश्रय कमं होता है । जिसका फल भौर व्यापार भिन्न २ दे) उसे सकमंक 
कहते दैः-“फकव्यधिकरणव्यापारवाचकष्वं सक्मकस्वम्» । यथा--“'देवदत्तः तण्डुलं 
पचति" यदा विक्लिति रूप फल तण्ड़ल्मे ओर पाकरूप व्यापार दैवदत्तं हे । रतः "पच? 
धातुको सकमंक समश्चना चाहिये । 

जिसका फल श्रौर व्यापार एक ही श्राश्रयमें हो उपे च्रकम॑क कते दै--“"फटषछमाना" 
विकरणव्यापारवाचकटवभमकर्मंकस्वम्» । यथा--“"देवदत्तः रोते” यहां विश्राम रूप 
फल श्रौर॒चद्धनिमीलनादि रूप व्यापार भी देवदत्तमें है श्रतः “शची घातु भकमंक दे । 

सामान्य जियमः--साकांक्तित क्रिया सकमेकः, यथा--पडठत्ि, खादति श्रादि २६ क्या 
पठता दै १, क्या खाता है ९ एव निराकांक्तित क्रिया “अकर्मक, यथा--जागता है, दंसता है 
यह†, क्या जागता है, च्या हंता हे, इत्यादि भ्राकक्षा ही नहीं उठतो । 

वत~--वरतमान क्रियावृत्ति धातुसै लट लकार दो । 
नोटः--जिसमे क्रियाका प्रारम्भ हो उसे "वतमानः कते है । वतंमानके सामीप्य रहने 

पर भूत श्रौर भविष्यत् कालम मी लट" होता दै। यथा--इदानीमेव च्रागच्छाभिः ( श्रमी 

श्राता हू ) । “त्रयम गच्छामि" ( में अभी जाऊमा ) । (स्म के योगसे भूतकालमे भी (लट 
का प्रयोग होता है । यथा--पस पठतिस् ( उसमे पड़ा ) । भ्यावेः के योगसे भविष्यत् 
कालम भी न्लदः का प्रयोगद्योत्राद। यथा-स यावत् नामच्छतिः ( वह जब तक 
-नद्ीं भावेगा ) 

छस्य अधिकार सतर दे ! तिप तकारक स्थानम तिबादि १८ आदेश दे । 



ध्रकरणम् ] खधा-ईन्दुमती-रीकाद्यापेता । १४३ 

इत्यथिकृत्य । तिप तसूभिःखिपथसथ-मिव्वस्मस्-तातां र थासा्थाष्व-मि- 
उवदहिमहिङ् ।३।४।७८] एतेऽखदश लादेशा स्युः! लः परस्मपदम् ।१।४।६६। 
लादेशाः परस्मपदसज्ञाः स्युः । तडानावास्मनेपदम् ।९।४।१००} तदप्त्याहार 
शानच॒कानचौ चैतत्संन्ञास्युः । पूर्वसञ्ज्ञाऽपवाद- ¦ अयुदात्तडित आत्मनेपदम् 
५१।३।१२। अध॒दात्तेत, उपदेशे यो डितदन्ताच धातोलंस्य स्थाने श्ात्मनेपद स्यात् । 
स्वरितञितः कन्च॑भिष्राये क्रियाफले ।१।३।७२॥ स्वरितेतो, बितक्च धातोरात्म- 
नेपदं स्यात् कतुःगामिनि क्रियाफले । श्ेषार्कतेरि परस्मेपदम् ।१।२।७८ 
श्रात्मनेपदनिमित्तदीनाद्धातोः कठरि लस्य परस्मपदं स्यात  तिडङ्ल्मीशि जीणि 
प्रथममध्यमोत्तमाः ।१।७।१०१। तिड उभयोः पदयोश्यच्िकाः कमादेतत्संज्ञाः 
स्यु" । तान्येकवचनद्धिवचनवडवचनान्येकशः 1 १।७।१०२। लब्धप्रथमादिस- 
ज्ञानि तिडच्लीणि घ्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनादिसज्ज्ञानि स्युः यष्पदयुपपद् 
खमानाधिकर्ये स्थानिव्ययि मध्यमः । १।५।१०५। तिस्वाच्यकारक्रवाचिनि 

मानक्रियादृत्तेरिति । स्थानिन्यपि । स्थानम्-प्रसङ्गः। सोऽस्यास्तीति स्थानी, तस्मि. 

नोट-रन ९८ हों को "तिङ्? कहते है । भार भके "ति" से केकर ्रन्तिस `? तक “तङ् 
्रस्याहार षनता है । 

{--लकारके स्याने तिवादि श्रादेशो "परस्मैपद" संक्षा हो । 
तङडा--“तङ” प्रत्याहार श्रीर श्चानच-कानेच् ८ प्रत्ययो ) की श्रालमनेपदसंज्ञा शे । 
नोटः--(ताताम्० के श्रादि तकारते मदहिङ्के उकार पयन्त ९ वको (तङः कहते ई । 

"तड भी प्रत्याहार कडा जाता ३ै। 
अनुदात्त--प्रन॒दात्तेत् जो धातु श्रौर उपदैश्ावस्या्मे जो डित्, तदन्त जो धातु, उसके 

पर् लकारके स्थानमे आत्मनेपद हो । 

स्वरित~-स्वसितेत् ओर डित् धातुपे श्रासनेपद दो--कतुगाभी करियाफलम 

नोटः- जहा फएलाकाच्ता रहती दे वहा यदि कर्तां फलभागी हदो त्तो उभयपदी धातुपते 
श्रातनेपद दता है रौर यदि फलभागी कोड दूसरा ( यजमान ) हो तो परस्मैषदका प्रयोग 
ष्रोता है ¦! भ्रतः सद्धूरप वाक्यभे रपे लिये करिष्येः ओर यजमनके लिये (कस्ि्याभिः' का 
अयोग द्विया जाता है । 

ज्ेषा --्रात्मतेपदके निभित्तसे दीन जो षातु, उसमे कतां मँ परस्मेपद दो । तिङ 
‹तिङ सबन्धी भ्रात्मनेपद श्र परस्मेपदके जो तीन २ वे यथा क्रमसे प्रथमे, मध्यम; उत्तम 
-सक्ञक शे । तान्ये--लन्ध ! प्राप्त ) प्रथमादि संक्षक जो (तिङः कै तीन २ वचन वे प्रत्येक 
यकवचन, दिवचन, बहुवचन संज्ञक हो ! युष््-तिञ्वाच्य कारक्वाची जो युष्मद् शब्द 
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युष्मयप्रयुज्यमने, अयुज्यसानि च मध्यम । अस्मद्युत्तमः ।१।४।१०७। तथाभूतेऽ- 

स्मदुत्तम' । शेषे प्रथ । १४७1१०८! मध्यमोत्तमयोरविषये परथमः स्यात् ! भू-ति 
इति नति । तिङ्शिर्लावधातुकम् ।३।४।११३ । तिडः, शित्च धात्वधिकारोक्ता 
एतत्घंज्ञाः स्युः । कतरि हपु ।३।१।६८। कत्थ सावधातुके परे धातोः श स्यात् । 
सावेधातुकाद्धवातुकयोः ।७1 ३1८8 । अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् । 
एचोऽयवायावः इति अवादेशः । भवति । भवतः! भरो -5स्तः ।9१।३ । प्रत्ययावयव- 

न्निति विग्रहः । स्थानिपद्सय अप्रयुज्यमाने वेयाकरणनिकाये रूढिः । अपिना प्रयु 
उयमान इति कम्यते । तथाच तिङ्वाच्यमू-तिङ्धंः, यत् कारकूम्-कता, कम॑ च, 
तद्वाचङे युष्मच्छब्देऽग्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः पुरूष इति निङ्ष्टोऽथेः 

भवति । भू क्त्तायां धातुः । अयमकर्मकः । तस्मात् “छः कमणि चाभावे चाकम- 

केभ्यः इति कतरि “खरे कपोतकन्यायेनः द्श्लापि खकाराः प्राप्ताः; एषां मभ्यातके 
नात्र भाग्यम् । "वतमाने रट् इत्यनेनात्र भुधातोवेतंमानक्रियाघरन्तितवार्रूटि स 

ज्ञाते, “मू कट्, इति स्थिते “हछन्स्यम्” इति रस्येस्यल्ञायां “तस्य रोपः इति लोपे 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत्" इति लकारोत्तरवतिन अकारस्येस्सन्ञायां "तस्य लोपः इति 
लोपे “भू लः इति जाते “लस्यशदस्यधिह्कव्य “ तिक्तरिद्चसिष्थस्थमिञ्वस्मस्तातांशथाला- 

थांध्वमिडवद्िमहिडः इव्येतेऽष्टाद्च कादेशः प्राप्ताः । “छः परस्मेपदम्'' दव्यशाद् 
श्नानामप्येषां परस्मेपदसज्ञा सजाता, “तङानावात्मनेपदम् इति तडश्रव्याहारान्दः- 
पातिनां नवानामात्मनेपदस्त्ता सजादा, एव तिबादयः परस्मपटसंकाः, ताद्यश्चस्मनेप- 
दसन्ञाः, एषां मध्यादत्र परस्मैपदसक्तिमः प्रव्यया. स्युः, किमुताखनेपदसंक्तिनः ? इत्या - 
वह प्रयुज्यमान ह श्रथवा ्रभ्रचुज्यमान दो, तो मौ धातु सघ्यम पुरुषं दो । अस्म--तिड- 
वाच्य कारकगची जो अ्रस्द् शब्द वह प्रयुज्यमान हो श्रथवा अप्रयुज्यमान दोःतो भी 
धातुसे उत्तम पुरुष हो ! शेषे---पध्यम ओर उत्तम पुरुषके त्रविषयर्मे प्रथम पुरूष द्ये । 

नोटः-- विभक्तियोमे ३ पुरुष होते द-प्रथम, मध्यम श्रीर् उत्तम । क्रियाके साथ युष्मद् 
या भ्रस्मद् शब्दसे भिन्न श्न्दोके प्रयोग रहने पर प्रथम पुरुष, युष्मद् द्रन्दके प्रयोग रहने 
पर मध्यम पुरुष श्रौर अस्मद् शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष द्योता हे। तथा कर्ताका जो 
चचन रहे वही क्रियाका मी वचन द्योता है । यथा~~ 

(१) बालकः पठति । बालकौ पठतः । बालका. पठन्ति । (२) स पठि । युवां पठथः } 
यूयं पठथ । (२) अह पठामि । श्रवां पठाव. । वयं पठामः 

चिद्--षारथिकारमे उक्त तिड-शित् प्रस्य्योकी सावं धातुक सज्ञा हे । 
कत ~-कत्रेथक साव वातुककै परे धाठुसे 'खप्' प्रत्यय शे । 

साक्-दगन्त श्रगको यण दो सावंषाठक, श्वाधधातुकके परे । श्चोन्तः-प्रत्ययावयव 
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स्य ऊत्यान्तादेशचः स्यात् । श्रतो गुणे । भवन्ति । भवसि 1 भवथः) भवथ । अते 
दीधी यज्ञि ।अ३।१०१ । अतोऽङ्गस्य दी्धोँ, यमादौ सावधातुके परे । भवामि ¦ 

भवावः । भवामः । स भवति । तौ भवत. \ ते भवन्ति । स्वं भवसि । युवां भवथ" \ 
युयं भवथ । श्रहं भवामि । आवा भवावः ! वय भवामः । शेषे विभाषा-ऽकलादा- 
वषान्त उपदेषे ।१।४।१८ 1 उपदेशे कादिखादिषान्तवजँ गदनदादेरन्यस्मिन्धातौ 
परे उपसर्गरथाज्िभित्तात्परस्य ने्ण॑त्व चा स्यात् 1 प्रणिभवति । प्रनिभवति ॥ पथेत 

व स 

काट्वाणं 'श्लेषाकतंरि परस्मेपदम्ःः इत्यनेनास्य भूधातोरास्यनेपदनिमित्तहीनत्वा 
६ [अ * # ‰~ क ¶१५५ 

स्छतेरि परस्मेपदं प्राप्तम् ; परस्मेपदसंज्तिनां नवानां सध्यार्कतमेन माव्यभित्याका- 
ह्वायास् “तिङ्द्वीणि त्रीणि प्रथममध्यसोत्तमः; इत्यनेन कमात् त्रयाणा चिकणा 
प्रथ॒मनधभ्यमोत्तमसक्ञासु जातासु च रुञ्धप्रथमादिकन्न्ञाना तिङ्खयाणां व् जनाना 
भ्रव्येकमेकवचनद्िवचनवहुवचनक्षज्कतासु अच्च प्रथमेन भाव्यम् , उत मन्येन, उत 
उत्तमेन, इति शङ्कायाम् “शेषे प्रथमः? इति प्रथमपुरूषो भवितु युक्ूस्तथापि त्रीणि 
वचनानि, एषां मध्यात् कतमेन माभ्यभिव्याका द्रायां “द्ुथेकयोषिवचनेकवचने? 
इव्यनेनाचरेखव र्नस्य विवक्छायां प्रथमपुरषे हिपि जाते पकारस्येरसन्न्ायां रेपे च 
“तिङश्िर्सा्वंघातुकम्” इति तिपः सावेघातुकसन्क्ताया “भू ति, इति दक्ञायं “सावं. 
धातुकाधंघातुकयोः', इति गुणे प्राप्ते “भू सुचोस्तिडि"” इति गुणनिषेधे “कतर शप्” 
इति शपि शकारपकारयोरित्सन्क्ाया रोपे च शिष्ात् “तिडश्षस्छार्वघालुकम्,? 
इति सावंधाल्ुकसन्नायां “लावघातुकार्धघातुकयोः इति भूढो उकारस्य युणे-~ 
ओकारे जाते “एचोऽयवायावः” इति अदादेशे सयोये च कते “सवक्तिः इत्ति रूपम् । 
भवामि । भूघातोरंटि, वरस्थाने मिपि, पकारस्येव्सक्तायां रोपे च “"त्तिङ्श्ञिटपावंघातु 
कम्” इति सावंधातुकसक्लायां “कतरि शप्? इति शपि, शरारपकरारयोरिव्टञ्ताां 
रोपे च, शिस्वात् शपोऽकारस्यापि सावंघातुक संज्ञायां “सावेघातुकाधंघातुरुयोः? 
इति गुणे अवादेशे च करुते "मव ~+ मिः इति जाते तन्न “अतो दीधो यजि” इत्यदन्ता- 
द्रस्य दीघं भवामि, इति सिद्धम् । अत्रोक्ता प्रथममभ्यभोत्तयपुरषभ्यवस्थां स्मारयिः 
तुमाह~---स भवतीत्यादि । रेषे विभावेति! अकखादाविति छेदः 1 ननेगंद्नदेऽति पूर्वो. 
धातुभ्यः भन्यः रोषः । तदाहु-गद नदादेरन्यस्मिरि ति । प्रणिमंदति, पएवंकनिपू्वै- 

०? कं स्थानम “श्रन्तः आदेवे हो । अतो--्रदन्त शङ्खको द.षं ह यजादि स्ावधातुककै 

रे । शोषे~-उपदेशमे कादि, खादि षकरन्त जो धातु, उनसे ्नन्य जो गद्-नदादि धातुर 

भिन्न धातु, उनके परे उपरूगंस्थ (रेफ-षकार) निमितसे पर श्निः कवा नकारो र्त होः 
विकल्पे । परोक्षे-मूत श्रन्तन श्रौर ्ररोक्षाथं दत्ति जो धातु उससे “लिट् लकार् शे । 

नोटः--अनयतन कालके दो भेद ईद- भूत श्रीर् भविष्य ¦ पुवेदिन की च्राधी रात 
(१२ ञे) तकनो क्रिया इहो वह भूत अनचतनश्रौर श्रागामी (आज) रातके बार 

१५ °, कौर 
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लिट् ।३।२।१९१५॥ मूताऽनयतनपरेक्षाथंृत्तधांतोरलिट् स्यात् । लस्य तिबादयः । 
परस्मपदाना खलतखस्यल्थुखखद्वमाः ।३।४।८२ । लिरस्तिगादीनां णला- 

दययस्यु । मभू श्र इति स्थिते भुवो वुग्लुङ्लिशेः ६।४।८८ । भुवो वुगागमः 
स्यान् लुङलिगेरचि । णकाखो दे अथमस्य ।द।१११ । अजादेद्धितीयस्थ 
॥६।१।५} इत्यविङृव्य ! लिखि घालट्नभ्यासस्य ।£।९।८ जिरि परेऽनमभ्या- 

सधात्ववयवस्येाच प्रथमस्य ष स्त , श्ादिभूतादव" परस्य वु दितीयस्य \ मूष भूव् 
श इति स्थिते ! पूवौऽभ्यासः।&1९।६। अचर ये द्वे तयोः पवोऽन्याससज्ञः स्यात् । 
हलादिः शेषः 1७ ४७।६ ० चअभ्यासस्याऽऽदिषटल् शिष्यतेऽन्ये दलो लुप्यन्ते । इति 
वलोपः । हस्वः ।७1७।५६। अनयास्तस्याऽ्चों इष्वः स्यात् । भवतेरः ॥७४।७२। 

मवतेरभ्यासोकारस्य अ. स्याल्लिटि 1 भ्यास खयं 1८9४७ अभ्यासे कला 
चर. स्युजेराश्च । भ्हशा जतः, खया वर" दति विवेकः । बभूव । बभूवतुः । बभूवः । 

काञचचमभू सत्तायां धातोः छुटि तिपि शपि गुजेऽजादेशे भवति जाते “शेषे विभाषाऽ" 
केति वेभ।षिड णते प्रणिभव्रतोति विध्प्रति । णस्राभवि च शप्रनिभवि इति द्वितीयं 
ख्प भवतीति ध्यवस्था । बभूव । मूधाः “^परोन्ते किद्» इति किटि, इकारटकारयोरि" 

॥ 1 क नन पेषे 

पज बादनजो क्रिया हाने वाली हो =$ चित् श्रनचयतन (लुट) की क्रिया कही जाती दे । 

तथादि-अतीताया रातेः पश्चान पू्ा्घन च सहितो दिवसोऽद्यवनः, ` तद्धिनोऽ. 
नघ्यतनः । "परोक्तः उसको कते द जिसमे वक्ताका प्रत्यत नदीँष्टो। एवच सिद्ध यहह्सा 
कि परोल्न श्रीर शश्रनदयतनः भूत कालमे शिट्? का प्रयोग हो । यथा--न्त॒मो बानं 
जधाने । स्मरण रहे कि चित्तविन्नेपमे तथा किमी भौ हालतर्पे स्वीकार नदीं करने पर 

प्रव्यक्त (उत्तम पुरूष) पे मी" निरः का प्रयोग दोता दै ¦ यथा-- 
(१) भ्युपतोऽहं किल विललपि" (२) "नाऽहं कलिङ्खा जगाम 1 ( लकारा द्वेखो ) 

परस्म--' निट, संबन्धी निवादि नौ कै स्थानम शलादि नौ श्रादेशष्ो। सुबो--~ 

धमु" घातुरो शुक् का मागमो, छुड ओर लिट् सम्बन्धी श्रच्े प्रे। एका--'एकाचो 
दे प्रथसस्यः शप्रनदिदवितीयस्यः' ये दोन ्रधिकरार सूत्रहै। छिटि--लिरके परे श्रल्यास 
( दिल्वरजिन ) धात्वयव प्रथप्र एवधचूको द्विस्व हो ओ्रौर ( श्रजादि धातु रहे ततो) आदिभूत 

प्रचते पर् द्वितीय एकाचो दिख हो । पर्वो---गाषद्विख प्रकरणं जो दो ( द्वित्व ) विधान 
करिये गये है, उनम पूकंकी भभ्यास्तसक्ञा हो । हखादिः-~त्रभ्यास्फा श्रादि दल् रेष रहे 

( वच ज्ञाय) श्रौर श्रन्य हला लोपहो। हस्वः--श्रभ्यासके अच्को ष्स्व हो । भव-- 
म धातुके च्रभ्यासके कारको अरर श्रादेश दो, लिटके परे। आभ्या--प्रभ्यासतमे स्चलके 

स्थानम (वर श्रादेश द्ये मोर “जशः देस भीरो) भ्र्थात् “म 2 के स्थान (जशः भर् 
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लिश च ।३।४।११। लिडदेशस्तिसधेधातुकसंज्नः स्यात् । ्रादवातुकस्यै- 

वलादेः ७1 २।३५। वलादेरा्घघाठुकस्येडागम- स्यात् ! बभूविथ । अभूवथुः । 
वभूव } वभूव । बभूविव । बभूविम ॥ अनद्यतने ल् ।६।२।१५। भविष्यत्यन्त- 

नेऽथे धातोललुट् \ स्यतासी छलसेः ।२।९।३२॥ धातोरेतौ स्तो, लृटो. परत । 
शबायपवादः । (लुः इति लब्लयेोर्भदणम् ॥ आद्घादुकं शेषः ।२।४।११४ 
तिडशिद्ध योऽन्यो "धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्सं्ञः स्यात् । इद् ' हडः भथनम- 

स्य डायेरलः ।२।४।८५। एते कमादादेशाः स्यु. । डित्वसामथ्यादसस्यापि 

ठर्लोपः । . भविता ॥ तासस्त्योर्लोपः ।७8}५०) सादौ प्रत्यये परे ॥ 

स्खंज्ञायां कोपे च रूः स्थाने “तिप्तरि०”? इत्यदिना प्रथमपुरषेकवच्नविवक्ता्या 

तिपि, क्रस्थाने “परस्मेपदानां णर्तुसुस्थख्थुसणल्वमाः” इति णि, णकारस्य 
“ह” इतीस्सक्ञायां, कस्य च “हरुन्व्यम्ः इतीत्छच्ायां “तस्य लोप. इति तयो- 
खौपे, निस्यस्वाद् गुणचद्धो बाधित्वा “वो इग्लुडल्िः"' इति भूधघातेः बुगागमेऽनु 
बन्धरोपे छिस्वात् अन्त्यावयवे “मव् +- ज, इति जाते ठन्न “कटि धातोरनभ्यासस्य 
इति द्विषे "भुव भूव् अ" इति जाते “पूतऽग्यासः” इत्यनेन पूवेस्य (बू? इत्यस्या- 
भ्याससंज्लायां “हरादिः शोषः” इति वृरोपे “हस्वः” इति हस्वे “भवतेरः” इति 
अभ्याद्ोकारस्य अकारे “अभ्यासे चर्च इति अभ्याससस्चकस्य सस्य वकारे “भूव 
इति रूपम् । बभूविथ ¦ भूधातोः “परोक्ते छिद? इति छिटि अनुरन्धरोपे तस्स्थाने 
मध्यभपुरूवैकवचनविवक्ायं सिपि, तस्य “किट् चः इत्यार्धघातुक्सक्तायां “परस्मे- 
वदानां णलरतुसुस्थल्थुसणस्वमाः” इति सिपः स्थाने थलदेश्ञे रस्येत्वद्टाया लेपे च 
“जाघंधासुकस्येडवलादैः? इति थस्य इडागमेऽनुबन्धरोपे “सुवो उम् छङख्टिः" इनि 
बुगागमे कस्येत्सक्तायां रोवे च किचादन्त्यादयवे जाते “च्िटि धातोरनभ्यासस्य 
इति भूवं हव्यस्य द्विसे “पूवोऽभ्यासः" इस्यभ्याससक्तायां “हस्वः इतति हस्वे “स्व. 

तेर » इव्यभ्यासोकारस्याकारे “अभ्यासे चं इति जश्स्वेन वक्रे 'अभूविथः इति 
रूपम् । मवता । भूधातोः “जन॑दतने छुर्” इति छटि तस्य स्थाने ्रथमपु सुषस्येक 

"वय्" के स्थानम न्वर् हो । छिद्--लिडदेर (तिह की च्राधंगतुकसंल्ा दो आधं-- 
वलादि अाधेधातुकको इटः का श्रागम शे! अन्--मविष्यत् शरनदयतन श्रथर्मे धातुर्ते 
“छद्” लक्ञार हो । (यथा-स्वो गन्ताऽस्मि) । स्यता--धातुे स्यः प्र्यय शरीर (तासिः प्रत्यय 

ह--ल' ( लर्-ल्ङ् ) भौर (डट् ॐ परे ( यथा क्रमे)! जाध--तिड शित् से भिन्न 
(रेष) जो ्वातोः' शस श्रधिकारमें विति प्रत्यय उसकी श्राधेधातुकसंश्ञा हो । लुटः--लर' 
लकार सबन्वी प्रथप्त पुरुषके स्थानम क्रमते डा, रौ) रस् भदे दों । तासु-तास् ओर 



१५८ मध्यसिन्धान्तकौञुदी-- [ तिन्ते भ्वादि- 
रि च ७७1५ १। रादौ प्रव्यपरे तथा ¦ भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भविता- 
स्थः । भवितास्थ । मवितास्मि। भवितास्व । भवितास्म- ॥ लृ शेषे च ।३।२।१३। 
भविष्यदथादधतोलंद् क्रियार्थायां क्ियायामसत्या, सत्या च । स्य. । इट् 1 भविष्यति ' 
भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथ । भविष्यथ । सदिष्यामि । अविष्या- 
व. । मविष्याम ॥ लट् ख्  २।६।६६२। विध्यादिष्वषठ घातोलोर् । आदिषि 
लिङुलोर) ।२।३।१७३; पलः ।३श२६। लोट इकारस्य उ । भवतु । टद्योस्ता- 
तङ्डािष्यन्यतनस्यास् ।७।९।६। आधिषि तुदयोस्तातड् वा ।परत्वात्स्वाटेश.! 

पवाद कणं "2 ८4. (1 

# 

वेवनविवत्तायां तिष्प्रस्यये पकारस्येत्वन््ायां रोवे च “तिश्धक्षिस्सावंघातुकम्” इति 
सावेधाठुकसजज्ञायां “कर्तीर शप्? इति शपि धाप्ते तं प्राष्य «स्यनासी लृलुटोः” 
इति तासमरस्यये छृतते “नाधघापक शेषः" इति तास आर्धघातुकसम्क्ञायास् “आर्धं 
धातुकस्येद्वरादेः इति इडागमे अनुचन्धलोपे रिष्वात्तास आद्याक्यवे जाते “भू ड 
तास् ति" इति स्थिते “सावंधातुकाधंघातुकयोः” इति गुणे अवादेशे “लुटः प्रथमस्य 
डारौरसः” इति तिपो अददोऽनुबन्धरोपे डिस्वसामर्थ्यादभस्यापि टेोपे "भविता 
इति खूपय्् । भ विष्यति । भूधातोः “लृट् शेषे च इति लृटि ऋकारडकारणेरित्छ, 
न्त्यां रोपे च स्थाने “ति्चस्ञ्ि ०” दत्यादिना प्रथमपुरस्षेकवनचनविवक्षायां 
तिपि, पकारस्येस्छ्छाथा लोपे च “तिदशषिस्सा्वधातुकम्"' इति साव॑धातुकखन्ज्ञायां 
“कतरि शप? इति प्राक्च शय वाधिस्वा “स्यतासी लृलयुटो. इति स्यभ्रस्यये तस्य 
“जाघंघातुक शेषः" दस्याधघातुकसन्बायाम् “आर्ध॑घातुकस्येडदरदेः» इतीडाग- 
मेऽुवन्धरोपे टिस्थादखादयवे जति "“सा्वंधारुक्षाध्वातुकयोः इतीगन्ताङ्गस्य भ्मूः 
इत्यस्य गुणे “एचोऽय्ायाचः” दष्यवादेदे “भव् इ स्य तिः इति जाते सथोगे च कते 
“अादेशप्रस्यययोः"? इत्ति षत्वे "भविष्यति इति रूपस् । भवत् । सत्ताथंकमूधातोः 
“छोट चः, इति “आक्चिषि चिद्टरोटौः इति वा रोटि, ओकारटकारयोरित्सन्तायां 
खोपे च रस्स्थाने प्रथमपुरकैकवचने तिपि, पकारस्येस्सन्ललायां रोपे च “तिङ्श्िस्वाव- 
धातुकम् इति सावंधातुकसन्क्तायां “कतरि शप्, इति शपि, शाकारपकारयोरित्स- 
श्रस्तिक सकारका लोप हो सादि प्रत्थयके पर । 

रि च~-तास् भीर अस्तिः सकारका लोप हो रादि प्रत्यवे परे । 
लृद्-भविष्यत् रथम वालुसे “खद्? लकार हो, चाहे रियाथक क्रिया रहैयानरे। 
नोटः--एक क्रिया यदि दृक्तरी क्रियके ल्थि होरही होतो उद क्रियाको क्रिया्थंक 

करिणा कषत ई । यथा--प्पितुं गच्छत्तिः इति--"परिष्यतिः । 
रोद्--विष्यादि भयम धाठुसे लोर् लकार हो । शआक्चि--भाशीगीद अर्थ धातु 

लिङ् श्रौर लोट् लकार दो। शर्ः~लोट् संबन्धी इकारको उकार दयो । तुद्यो--आशीवीदः 
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ननु दित्यस्य क्ावकाश इति चेच्छ रु, श्ननन्याथे्कारयुक्ताऽनसदिष्विति याण । 
सवतात् ! लोये लङ्वत् ।३।४।८५) लोरस्तामादयः, सलोपश्च \ तस्थस्थमिर्था 
तान्तन्ताऽमः}३।४।१०१९। दित्वतुर्णा तसादिना तामादयः स्युः! भवताम् । भचन्तु । 

सेश्यपिर्च 1 ३1४1८७1 लोर. सेह", सोऽपिच्च ॥ अतो हेः ।६।४।१०४) लुक्! 
सवे 1 भवतात् । भवतम् 1 मनत । सेनि; ।२।७।२६१ लोटः आड्त्तमस्य 
पिस्ख ३।७।६२। लोड़तमस्याऽय् स पिच्च । हिन्योश्तं न, इकारोच्चारणसाम- 

थ्यौत् । भवानि । ते श्याग्धातीः । १४८० ते = ल्युपसंसंहका धातोः प्रागेव 
प्रयोक्तव्याः । आनि लोट् ।८। ४} १६} उ स्स्थान्निमित्तात्परस्य लोडदेशस्याऽऽ- 
नीशत्यस्य नस्य णः एयात्! प्रमवाणि । ( दुरः षल्वंशस्वयोरुपसगत्वप्रतिषेधो 

तायां रोपे च, शिष्वात् “तिङ्क्षिव् सावंधातुकम्”” इति शपोऽकारस्यापि सावेधातु 5- 
सन्कायां “सावध्ातुकाघंघातुकयोः' इति गुणे “एचोऽयवायावः? इत्यवादेशे 
भवतिः इति जाते “एः? इति तिप इरारस्य उस्वे "भवतु इति सिद्धम् । आशिः 

षितु ̂ ^तुद्धोस्तातङ्डाक्िष्यन्यतरस्याम् इति तु इस्यस्थ स्वस्य स्थाने पान्तिकेऽनेका- 
रश्वात्तातडादेदोऽनुबन्धरोपे 'भवतात्ः इति मवति, तदभाक्ते “मवतुः इति ख 
सिद्धयति । भवानि । भूधातोः “खोट चः, इति छोटि तस्स्थाने 'दवित्तसद्चि०” हव्या- 
दिना उन्तमपुरषेकवचने मिपि, अनुबन्धलोपे तस्य सावधातुकष्वे शपि, अनुबन्धरोपे 
शिर्वारसाचंघातुकस्वे गुणेऽवादेशे भव +-मि' इति जाते “लोटो ल्डघत्,” इति र्ड्धा 
्यातिदेहेन “तस्थस्थमिषां तान्तन्ताम"ति मिपोऽमादेशे पराके त बाधिष्वा “मेर्निः” 
इति मेन्यीदेशे, इकारोच्वारणसामर्ध्यात् नेरिकारस्योत्वाभावे “अाद्ुत्तमश्य पिच्च 
इश्याडागमेऽनुबन्धलोपे भव भा नि, इति जाते “सकः सवणे दीधः” इति पवंपर्यो 
स्थाने दीव 'मवानिः इति रूपम् । भमवाणि । भूधातो, तस्स्थाने मिपि शपि 
गुणेऽवादेरे मेन्यादेशे आडागमे दीर्घं “ते प्राग्घात्तो-” इति सुत्रबलास्मर इष्युपसगस्य 
पूर्वमेव प्रयोगे “जानि छोट इति णल्वे ख कृते तस्खाु ! दुरः पवत्ति । षट्वण- 
र 
अर्थं "तु" ओर "हिः के स्थानम विकल्पक तातङ भदेश दो, लोटो--लोट् क स्थानमे 
लडके खमान कायं ( तामादि श्रादैश ओर वस्-मसके सक्रारका लोप ) दो । तस्थ--उित् 
लकार सम्बन्धी तसादि ( तक्षथ नथ-मिप् ) के स्थानत तामादि ( तोम्-तम्-त-श्रम् ) 

प्रदिश दो । सेष्य॑--लोट् सबन्धी "सिः के स्थानम (ईह भादैर दयो श्रीर् वह “्रपित्ः शे, 
अतो--पदन्त श्रङ्गते पर "हिः का लुक हो । मेनि लोट सम्बन्धी “मिः के स्थानम “निः 
शराश्च दो । आद्ु--नोट लकार प्तम्बन्धी उत्तम पुरुषो शाट) का ्रागस हो ओर वह 
आट् पित् हो । ते प्रा--गति संहकः भौर उपसग संकञश पृवोँ्त प्रादिका धातुसे प्के प्रयोग 
करना चाहिये आनि ~-उपसगस्थ निमित्त (रे-षकार ) से प्र लोटके स्थानम हुश्रा 
“निके नकार को णकार दो} दुरः--पल श्रौर णते पिषयमे दुर, को उपसं का 



१५० मध्यसिदान्तकोमुदी-- [ तिङन्ते भ्वादि- 

वक्तड्यः )। इु.स्थितिः । दुर्भवानि । ८ यन्तःराब्दस्या ऽङ़विधिणच्वेषुपसगंतं 
वाच्यम् } । चन्त्भ॑वाणि । निव्यं डितः 1३191 &६। सकारान्तस्य चिदुत्तमस्य 

नित्यं लोपः स्यात् । “अलोऽन्त्यस्ये'ति सलोपः । भवाव \ मवाम । अनद्यतने 
लङः ।३।२।१११। अनयतनभता्थते्थातोलंढ । रेडलङलृङ्दवड्दान्तः ६}. 
४।७१। एष्वङ्गस्याऽट् । इतश्च 1२18) १०} डिति लस्य परस्मेपदभिकारान्तं यत्तस्य 
लोपः । अभवत् । अभवताप् । अभवन् । अभवः ¦ अभवतम् । श्रभमवत । शभ- 
वम् } द्रमवाव । मवम ॥ वि्ि्िमरनणाऽध्मन्जशा ऽथीषसंप्रष्नग्राथनेषु 

स्वयोः कतंब्ययोः दुर उप्षगंव्वप्रततिषेध इस्यथः । दुःस्थितिः । अन्न “उपसगोष्यु- 
नोति” इति षत्वं न भवति । दुभवानि । अच्र “आनि रोट” इति णत्वं न भवति १ 
अरन्तश्शब्दस्येनि । अङविधौ छिविधोौ णत्वे च्च कर्तंम्ये अन्तर इत्यस्य उपसगंस्व- 
सिस्यर्थः । प्राहित्वाधावादप्राप्ते वचन् । अङ उदाहरणम्--'अन्तधां, इति । “जा 

तश्चो पसर्गे इत्यड. टाप् । किविषेरदाहरणम्--अन्तधिः? इति । “उपसगे धो 
किः । भन्तमेवाणि । अन्तर्पपद्ाद् भूतातोरखोरि, तश्थाने मिपि, शपि, गुणेऽवा- 
देशे आटि दीर्ध “मेर्निः” इति मेर्यादेरो ५अन्तःशञ्दस्याङकिविधिणव्वेषूपसर्गत्वं 
वाच्यम्” इति अन्तरि्यस्योपसर्ग<े “आनि छोट इति णस्वे “अन्तभंवाणि? इति 
खूपम् । भ्रभवत् ¦ भूधातोः “अनद्यतने छुडः” इति रुडि, डस्य “हलन्त्यम् इति, 
रुकारोत्तरवतिंनोऽकारस्य च “उपदेशेऽजनुनासिक इत्” इतीव्संलायां “त्य रोपः” 
इति छोपे, खः स्थाने प्रथम एुरुषंकव चनविवक्ताथां '“तिक्चस् क्षि” ईति तिपि, पस्ये 
व्छन्तायां रोपे च “तिङ्रिर्सावंधादुकम् इति तिपः सावेधातुकसं्ञायां “क्तरि 
शप्” इति शपि, श्चकारपकारयोरिष्सक्तायां रोपे च तस्य शित्वात् “तिङश्चिरसावे- 
धातुकम्” इति सखावधातुकसंक्तायां “सावधातुकाघधातुकयोः” इति भूधातोर्का 
इस्य गुणे ओकारे जाते “एचोऽयवायावः इत्यवादेश्चे “भवतिः इति जाते “लुङ 
कुङटडचवडुदात्तः” इत्यङ्कस्याडागमे रस्पेव्संक्तायां रोपे च “जआाद्न्तौ टि 
इति रित्वाद्ाद्यावयवे जाते “इतश्च, इति तिप इकारस्य रोपे अभवत्? इति 
रूपं सिद्धम् । विधिनिमन्त्रणेप्यादि । “धातोः” इध्यधिक्ियते। विधिः प्रेरणम् + 

प्रतिषेध कना चाहिय ( उपसगेज्ञा नहीं हो ) । अन्तः---्रड? विभि, "किः विधि श्रीर् 
“शस्व विचिके विषयमे अन्तर् श्चम्दको भी उपसगे कना चादिये ! निस्यं--डित्र लकार 
सम्बन्धी सक्षारान्त उत्तम पुरुषक्ते सकारका नित्य लोप हो । अन--भनयतन भूताथंवृत्ति 
धातुपे 'लङ' लकार हो । लुद्ध-ढङ , लङ , लुङ के परे अङ्ग बो “शद् का भ्रागम हो तथा 
वह उदात्त हो । इतश्च--डित् लकार सम्बन्धी जो श्कारान्त परस्म पद, उसके भन्त ( शकार ) 
कालोपददो । 

विधि विथि, निमन्त्रण, ्रामन्बण, श्रषीष्ट, संप्रश्न श्रीर् प्राथना प्र्थीमरिं धातु 



भकरणम् ] खुवा-दन्दुमलवी-खोकाद्धयोपेता । १५१ 

लिङ 1३1३१६१) एष्व धातेति! यासद् परस्मेपदेषूदात्तो डच्च 
॥३।०1१०३। लिडः परस्यैपदाना यासुडागमो, डिच्च । सिन्त्वोक्तेज्ञायते-'कचिदसु- 

वन्धकार्यऽप्यनलविधाचिति प्रतिषेधः इत्ति, तेन ववद्धयमाशै'त्यत्र॒टित्वाडुगित्वाच्च 

डिव्न । लिडः सल्लोपोऽनस्त्यस्य ५।२।७६। साव धाठुकलिञ्ोऽनन्त्यस्य सस्य 
लोपः । इति प्रापे! शतो येयः 11२८०} श्रत" परस्य सवंधाठुकावयवस्य 

यास" इत्यस्य इय् । गुणः । ^ल्ोपो व्योर्वालः \ मवेत् । भवेताम् \ भ्वजुख 
३४१०८ जति भेलंस् । उस्ययद्न्तात् 1६ १1६६! श्पदान्तादव्णादुसि 

परे पररूपमेकादेशः स्यात् । इति मापे ! परत्वान्नित्यत्वास्वाऽतो येय इति प्राच. । 
यद्यप्यन्तरङ्गत्वात्पररूपं न्याय्य, तथापि यास्" इत्यस्य "इय्" इति व्याट्केयम् । 

श्वत्यादेरनिङ्कष्टस्य प्रवतंनम् ¦! निमन्त्रणस्--नियोगकरणस् , आवश्यके शाद्धभोज- 
नादौ दौषहिन्रादेः प्रवर्तनम् । जआामन्त्रणस्-कामचारानुच्वा ! अधीष्टः स्कारपू्वंको 
उ्यापारः । इत्यादि । भवेत् । भूधातोः “विविनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसप्रश्नप्राथेनेषु 
लिडः इति किङ्कि इकारडकारयोरिष्सन्ायं रोपे च रुः स्थाने प्रथमपुरूषेकदचने 
तिपि, पस्येत्संज्ञायां रोपे च “तिङशिव्सावंधातुकस्” इति लार्वधातुकसक्तायां 
“कतरि शप, इत्ति चपि, अनुबन्धरोपे “तिडश्िरखावंधातुकूम्ः, इति शिच्वात् सपव. 
धातुकसंक्तायां “साव धातुकाधघातुकयोः?> इति रुणे “एचोऽयवायावः” इष्यवादेशे 
“हनश्च, इतीकाररोपे “यासुद्परस्मेपदेषूदात्तो किच्च इति यासुटि, अचुबन्ध- 
रोपे “ङल्डः सखोपोऽनन्त्यस्यः, इति यासः सस्य रोपे प्राप्ते “अतो येयः इत्ति 
यासः स्थाने ईइयादेखे “आदयुणः इति गुणे 'वेय् त्, इति जति “छोपौ व्यो 

“लिख लकार हो । 

नोटः--विध्यादि र्थो लोट् का भी विधान हो चुका है । श्रव यहां दोनोंका रपष्टी 
करण इस प्रकार है-विधिः = प्रेरणम् , शरस्यादेनिक्षटस्य प्रवतंनम् । जेे--भवान् वस्व 
चालयतु कालयेद्धा । निमन्त्रण = नियोगक्षरणम् , आवद्ट्यके श्राद्धमोजनादो दौहिनादैः भ्रव, 
तनम् । जेसे-श्ड मातामहश्राद्धं दौदित्रादयो सवन्तः युज्ञन्ताम् वा श्ुीरन् । श्रामन्त्रणख = 
कामचारानुज्ञा । जस्ष-मल्पुत्रोत्सवे भवान् आगच्छतु, श्रागच्छेदा । भ्रषीषटः=सत्कारपृवको 
व्यापारः । नेसे-मदासजं चन्द्रशेखरं भवान् श्रघ्यापयतु श्रध्यापयेद्रा । सम्प्ररनः=सम्भरधार- 
रम् । जेसे- किं भोः व्याकरण भवान् श्रषीयीत । प्राथननयाच्ा । यथा--भवान् फल मे 
ददातु दबाद्रा। 

यासु--लिङ लकार सम्बन्धी परस्मेपद को याट का श्रागम हो भ्रौर वह ङ्त दो। 
छिङः-साव वा तुक लिङ् ( विधिलिङू ) सबन्धौ श्ननन्त सकारका लोप हो ! अतो--श्रत्9 
से पर् सावघातुकावयव ध्यासः को “हय्? ्रदेश हो । क्चेज--लिङ लकार सम्बन्धी "भिः के 
स्थानम "जुस् हो । उस्य--प्रपदान्त भवस 'उसुः परे रहते पृव~परङे स्थानर्भे पररूप 



१५२ मभ्यसिद्धान्तकोमुदी- [ तिडन्ते भ्वादि- 

एःश्च सलीपत्याऽपवाद् इय् ¦ अतो येयः इत्यत्र तु सन्धिराषः । भवेयु. । भवेः । 
भवेतम् ! भवेत । भवेयम् । भवेव । भवेव । भवेम ॥ ज्िडाश्िषि ।३।५११६् 
आशिषि लिङस्तिडाद्धधाठकसंजञ- स्यात् किदार्िषि 1 ३1७१०४७। आशिषि 
लिञ्ये याट् कित्स्यात् । स्कोरिति सलोपः । किंडति च ।१।१।५। गित्किन्डि- 
न्निमित्त इग्लक्षसो युणन्द्धी न स्तः । भूयात् ! मूयास्ताप् । भूयासुः । भूया. । 
भूयारतम् । भूयास्त । भूयां्तम् । भूयास्व । मूयास्म । लुङ ।३।२।११०; भूतार्थे 
धातोलंड् । माडिः लुङ ।२।२।१७५। माङ्यपपदे घातो स्यात् । स्व॑लकाराऽ- 
पवाद" । स्मोत्तरे लङ च । २1 ३1१७६। स्मोत्तरे माडि लड् स्याल्लुड च ¦! च्िज्ञ 
लुङि ।२३।९।४३॥ शवायपवाद । च्लेः सिच् ।३।१।७४। इवावितौ ! गाति 
स्थावुषःमूभ्यः सिचः परस्मंपदेषु ।२।४१७७} एभ्य परस्य सिचो लुक् स्यात् 
परस्मेपदेषु । गापाचिहेणादैशपिवती गृ्चेते । भसु बोस्विङि 1 जशतट) भूः सु 

एतदो सावधातुके तिङि परे युगो न । अभूत् । श्रभूताम् । अभूदन् । यभू. । अभूतम् । 

वि" इति यलोपे (भवेत्, इति रूप सिद्धयति । मयात् । भूधातोः “आश्लिषि 
छ्डिलोरो” इति छिडि, त्स्थाने “तिश्चसश्चि >” इटयादिना तिपि “लिङाशिषि 
इत तिप आधघातुकतात् शपोऽभावे “इतश्च” इतीकाररोपे यासुटि “ सुटनिथोः"? 
इसि सुटि, अयुबन्धरोपे “स्फः सयोगाद्योरन्ते चः हति सरोपे “ङ्किति च इति 
गुणनिषेधे “भूयात? इति सिद्धम् ॥ गापाविहेति । “गापो्रहणे इण्पिबस्योर्यहणस्? 
इति भाष्यादिष्यथः । म॒सुवोस्तिडि । अच्र “मिदेगुणः? इत्यतो गुण इति “नाभ्य- 
म्तस्याचि पिति सावधातुके" इव्यतो नेति सावधातुक इति चाजुवतंते । सु इत्य 
नेन घूङः भ्राणिगमविमो चने इध्यस्येव प्रहणन्तद्ाहइ--मूस् एनयोरित्यादिना । श्रभूत्त । 
भूधातुततः “लड इति लुडि ““लुङरूडलङ्चडदात्तः, इव्यडागमे लुडस्तिपि 
“चिर लुद्धि” इति च्छो “चरेः सिच्, इति सिचि इचाविश्वन्ष्टौ विधाय 

पक आदेश्च हो । छिङडा-~पआश्ीर्वाद अर्थम लिडदेशच (तिडः की श्राधधातुकसज्ञा हो । 
किदा--्राश्चीरवांद अथ लिङ सम्बन्धी यासुट् शकषिव् हो । किंङड--गेत् , कित् शरीर ङित् 
निमित्त% श्लक्षण गुण-वृद्धि नदीं हो । सुङ-~-भूताथवृत्ति धातुते छङ लकार हो ! माडि-- 
(पाङ उपपद् रहने पर धातुसे ठुङ लकार हो । स्मो-~“स्मः दत्तर ( परक ) (माङ उपपद् 

रहते धातुसे लड” तथा चकारात् ङ लकार दो । च्लि-- पातुके “च्लि प्रस्य हो, लके 
। रुङेः--च्लिके स्थानम "सिच" श्रदेश्च हदो । गति~ष्णदेश्च गाः धातु तथा "लघु 

स्कः धातु पथं "पा श्रौर मभू धावुश्ंत्ते पर जो सिच उप्तकादक् हो, परस्मपदफे परे। 
भूसु-- भू तथा श्वः वाठर्मोको यण नद्यं हो, सावेधाठक़ तिडके पे। न मा-~ 



श्रकरणम् ] छुधा-दन्दुमती-टीकादधयोपेता । १५६ 

अभूत । अभूवम् । अमूव । अभूम । न माङ्योये 1६191७8 _मार्थोगे जडाय 
ज सूतः । मा सचान्भूत् ) मा स्म भवत् ! मा स्म भूत् \ लिङनिमिन्त लुङ् ् िया- 
तिपन्तौ ।३।२।१३२६। हेतुहेदमद्धावादि लिडनिमित्त, तत्र भविष्यद्थाद्धातोख द् . 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम् । अभविष्यत् । अभविष्यताम् । श्रभविष्यन् । 
्रभविष्यः । अभविष्यतम् । व्रमचिष्यत । श्रसविष्यम् । अभविष्याव \ अभवि- 

ष्याम । युवृशश्वेदभविष्यत्तदा सभिक्षमभविष्यत्ः इत्यादि ज्ञेयम् । श्रणिमवतिः 
इत्यादौ उपसर्गाणामसमस्तत्वेऽपि संहिता नित्या 1 तदक्तम्- 

{¬ न, ॥ 

खंहितेकपदे नित्या, नित्या वातुपसगेयोः । 
नित्या समासे, ब क्ये ठ सा धिवक्तामपेक्तते ॥ १।) 

€ 
धास्दथं वाधते कथ्ित्कथिखमनु चते । 
विद्धिनष्ठि तदेवाऽथेसुपसगेगतिखिषा ॥ २ ॥ इति । 

तयोर्खोष् अभू स् ति, इति जाते '"गातिस्थाघुपाभूम्थः क्षिचः परस्मेपदेषु” इति 
सलोपे “इतश्च ' इतीकाररोपे “भूसुोरितिङि? इत्ति गुगाभावे च अभूत्? इति । 
श्रमवरिष्यत् । भूधातुतः “'लिनिमित्ते लड क्रियातिपत्ता" इति चडि तस्स्थाने 
तिपि जनुनन्धरोपे “इतश्च, इतीकाररपे श्प बाधिष्ठा “स्यताप्षी लृद्धयेः” 
इति स्यप्रत्यये “"आाधंघातुकं शेषः, इत्याधंघातुकूषवे ““आर्भघातुकस्येडवख- 
देः” द्तीडागमे गुणेऽवादेे अडागमे “जादेश्ञप्रतयययोः इति षवे “जभ. 
बिष्यत्" इति रूपम् । खवृष्िश्ेदिति ¦ सुश््टि्मवेच्चेत् सुभिकमपि भवष्य- 
तीति किङ्यं लृङ्लकार इति भावः । प्रभवति, प्रनिभवति, इत्यत्रोपशगाणामस- 
स्तर्वेऽपि सहितायाः निस्यध्वम् । अन्यथा पनिभःति इत्यादौ सहिताऽविदक्षाया- 
मेव णत्वविकल्ये सिद्धे “शेषे विभाकेश्व्यादौ विनाषाप्रहणस्य वेयर्थ्यापत्तेः ! अत 
एवोक्तम्--र॑दितैकपदे निन्येति । एकपदमिस्यनेन अखण्ड पदं विवर्ितस् । “नित्या 
समासे" इति छिङ्गात् । जखण्डत्वं च पड्भिन्नोत्तरखण्डकस्वम् । धात्यसगं योरपि स- 
हिताया निस्यस्वात्। प्रणिभवतीस्यादौ वेभाविकणत्वाथं विभाषाग्रहण साथकम् । 
[० 1 शा 

(माङ) के योगम ्ंगको “रद्, या श्राद्, का चागम नदीं दो । किडनि--मविष्यत् अथव 
विचमान् धातुसे देत॒दे्ठ॒मद्धावादि श्रथमें ड लकार दो क्रियाकी अनिष्पक्तियदि गम्यमान रहे 

सद्केक--पक पद्म, धातु भौर उपसगंकी तथा समासे संदिता नित्य होती दे। 
केवल वाक्यम वक्ताकी इच्छापर रहती हे ) ( यथा~इन्दुमती उवाचः त्रथवा इन्दुमद्युवाच) 

धाव्वर्यै--परोई उपसग धातुके सुख्याथेको वाधकर् नवीन श्रथंका बोध करता है, कोई 
धात्वथेक दी च्रनुवतंन करता है श्रौर कोरे विशेषण होकर उसी धास्वथको शरीर भी स्फुटित 
कर देता र । इस प्रक।र उपसगर गति तीन प्रकारकी होती है। 



१५७ मभ्यसिद्धान्तक्ेदुदी- [ तिहन्ते भ्वादि- 

सत्तायर्थनिदैशश्चोपलक्ष ', धयागात्स्वग भवतीत्यादौ “उत्पद्यते इत्यायर्थात् ४ 
उपसर्गास्त्व्थविशेषर्य थोतकाः । प्रभवति । पराभवति । सम्भवति । अनुभवति । 
श्रभिभवति । उद्धवति ¦ परिभवति - इत्यादौ विलक्षणाथवगतेः । उक्तश-- 

उपसगण घात्वथौ वलादन्यन्न नोयते । 
प्रहारा-ऽ.ऽहार-संटार-विहार परिहारवत् ॥ १ ॥ इति । 

छत सातत्यगमने । तति । अततः । श्रतन्ति \! श्रतसि । यरतथः। 

श्रतथ । तामि \ श्रतावः ! तामः । अत रादेः 19181७०} अभ्यासस्याऽऽदेरतो 
¢ 

दीघं स्यात् । पररूपाऽपचाद । आति । श्राततु. । श्रातुः । श्मातिथ । आतुः । 

खदहिता समासे नित्यत्व भजते । वाक्ये ततु सा विवक्घाश्रया भवति । मदय । 
शभू छन्तायाम्' इति केवलं सत्तार्थः भूधातोश्वेव् “हिमवतो गङ्गा प्रभवति" इति उस. 
स्यथ असखगतो भवेत् । अत एव धातूनां सत्ता््थनिर्देश्चः केवर उपलक्षण 
मन्वते वेयाकरणाः । अर्थप्रदर्नार्थं तस्यावश्यकलाद् । उपरर्मेणेति । उपसर्मेण 
धातोः सम्बन्प्रे सति अथवेक्षिष्टधग्रतीयमानत्वाद् धातूनामनेकाथां इति सिद्धा 
न्तितिम् । साऽन्याथग्रतीतिस्तु उपसगवशशादेव । अतः उपर्षगः अथद्योतकाः 
न तु वाचकाः । त्र वाचफत्वं चेत् स्वतन्त्रतया परादीनां तथाविधा्थंविसश्चौभावात् । 

शत एव त्तिकायां घटजननशक्तिवतंते न तु जरे, जत एव श्यत्तिका वटस्मवायिका 
रणम् इतिवत् अर्थ॑स्थ स्थितिः घातौ वतते, अत एव उपसर्गंसयोगे सति विशिष्टार्थ 
प्रतीतिरिति अभिधावाच्यतस्व धातोरेव । दयोतकत्व प्रादीनां सिद्धमेव । मात्त्यगम- 
नम्- निरन्तरगमनमस् । रतन , अत् धातोः “वतमाने रुट्» इति छटि, प्रथमपुरुषे. 
कृवचनविवन्ञाया “तिक्चसश्चि ०” इति तिपि, “तिङशिस्सा्वंधातुकम्” इति सावंधातु- 
कसञ्छायाम् “कतरि शपः इति शपि “शपः हइत्यनयोरिग्छन्न्वायां रेपे च शिघ्वात्ः 
शपः सावंधातुरूषन्न्ायां मिलित्वा अतति? इत्ति खूपम् । ्नात । अत्-घातोर्िरि 
तस्य स्थाने तिपि "“"परस्मेपदानाम्", इयादिना तिपो णरदेशेऽचुबन्धरोपे “क्रि 
धातोरनभ्यासस्य, इति दिखे “पूर्वोऽभ्यासः, इति अभ्याससन्त्ायाम् “हलादिः 
शेषः" इति रोपे (अ अत् अ” इति जाते अभ्यासस्य दीधे सव दीधं च तर्षिद्धिः ! 

उपशर्येण--विविध उपस्तगंके बलसे धात्वथं भी विविध श्रमे परिवतित हदोताडहै। 
याथ--हरणाथक (ह धातुम श्रः लगने पर श्रहारः ( भराधात ), श्रा लगनेपर श्राहार 
( भोजन ), सं" लगने पर (संहारः ( सवंनाश्च ), "वि लगनेपर 'विद्यार ( क्रीडा) भीर 
“परिः लगने पर ध्परिहारः ( समाधान ) भादि । 

अत प्रभ्यासके आदि अत् ( हस्व अकार ) को दीषं हो । 



प्रकरणसू ] सुधा-इन्दुमती-रीच्ादयीपेता । १५४८ 

अत । आरात ¦ शआ्रात्तिव। अतिम \ अरतिता) गतिष्यति श्रतदु' अडजा- 
दीनाप् 1द\819२। शअजदेरहस्याऽऽड लुट -लङ्-लृड्षु ! श्रातत् । अतेव । 
त्यात् । अ्रत्यास्ताम् । लुडि सिचि इडागमे कृते । अस्तिसियो.ऽपृक्ते ।७12 
६द। वियमानात्सिचोऽस्तेश्च परस्याऽरक्स्य हल ईडागम. । इट इटि ।८।२। २८४ 
इटः परत्य सस्य लोपः स्यादीटि । ( सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ) 
्ातीत् । आति्म् । सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ।३।४।१०६। सिचोऽस्यस्ताद्वि- 
देश्च परस्य डित्सम्बन्धिनो सेजस् । आतिः आतीः 1 च्ातिष्टम् ! आति । 
1 
अतिता । अतधातोः “अनद्यतने दुद्” इति छुटि, तश्स्थाने तिपि “स्यतासी लृदटोः” 
इति तासि “आर्धधातुकं रोषः इव्यार्धधघातुकसन्क्ञायाय् “जाधंधातुकस्येडवलादेः” 

इतीडागमे अनुबन्धकरोपे “लुटः श्रमस्य डारौरसः” इति तिपो डादेशेऽनुबन्धकोपे 
हिस्वखामर्ध्यादभस्यापि रेरेपि च तस्सिद्धिः 1 अतिष्यनि ' अतघातोटंटि लृरस्तिपि, 
“स्यतासी दल्टोः»इत्ति स्थे तस्यार्घ॑धातुकसन्तायाम् “आर्धं्ातुकस्येडवलादेः' इति 
इडागमे सस्य षस्वे च छते 'अतिष्यतिः इति रूपम् । तेत् । अत् धातो्िडि, छिड 

स्तिपि, क्ञपि, अनुबन्धरोपे यासुडागमे उटि गते यास इयादेशे, रुणे, “लोपो 
व्योर्वङि?” इति यलोपे तिप इकारस्य “इतश्च” इति रोपे "अतेत्ः इति । 
भव्यात् । अवधातोरादिषि छिडि, लिडस्तिपि, “लिङ्मश्िषिः इत्यारधघातुकष्वे श्ब- 
भवि “यासुर परस्मैपदेषु० इति यासुटि, उटि गते “इतश्च, इति तिप इकारस्य 
रोपे "सुटतिथोःइति तकारस्य सुडागमे उयो लोपे अव्यास् स् त्? इति जाते “स्कोः 
सयोगाद्योरन्ते च,” इति सकारद्वयस्यापि निघन्तो, भिरित्वा “भत्यात्› इति रूपस् । 
भातीत् ' अतूधातोलुंडिः, लुडस्तिपि, “च्छि लुडि इति च्छौ, “चेः खिद्” इति 

सिचि इचि गते “अत् + स् + तिः इति जाते “जाडजादीनास्› इस्याटि “आटश्च” इतिं 
घृद्धो, सिचः स॒ आधघातुकखन्त्ञायाम् “जधघंधातुरस्येडवखादेःः इतीडागमें 
'अति+स्+ तिः इति जाते “इतश्च इति तिप इकारस्य रोपे (तः, इत्यस्य “अणक 
एकार प्रस्ययः” इत्यशृक्तसभ्ज्ायाम् “अस्तिसिचोऽप्त” इति दैडागमे आत् इ ख 
ह व? इति जाते “इट ईटि इति सलोपे, घरोपस्य त्रेपादिकत्वात् ^पूर्वत्रासिद्धम्? 
इत्यसिद्धत्वेन दीधेव्वाऽमावे प्राचे “सिञ्रोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति सिञ्छोप- 
स्यासिद्धश्वाभवेन सवणेदीधे 'आतीत्, इति रूपं सिद्धम् । चातीः । दुहि, कः सिपि; 

आडइजा--जादि श्रङ्गको राका श्रागस हो, लङ् , लड › द््डके परे! अस्ति-- 
विभान् शक्िच्? से पर श्रीर् शरस्” धातुसे पर श्रगृरक्त "हल्" को इट्का ् रामग हो । इड 
“२” से पर "सिच्" सम्बन्धी सकारका लोप हो, द के परे । 

सिज--“सिच्? से प्र, श्रभ्यस्त संज्ञकः से पर तथा "विदः धातुस्ते पर “जिक् 



९५६ मभ्यसिदान्तकोघ्ुदी-- [ तिङन्ते भ्वादि- 

श्रातिषप् । तिष्व । घ्तिष्म ) आतिष्यत् ! एवम्--श्च इ रक्षणगतिकान्तिप्रोतिवु- 

प्त्यवगमप्रवेशश्नवगस्वाम्य्थयाचनक्रियेच्छादीप्तयवाप्त्यालिद्रनहिसाऽऽदानभागवृद्धिष् । 
अवतीत्यादि । प्रिय गत्याम् । पुगन्तलघूपधस्य च 1 9 ३।६६। पुगन्तस्य, लघू- 
पवस्य चाऽदगस्येको गुण., सार्व॑धातुकार्ध॑वातुक्रयो. । धाल्वादे रिति सः, सेधति 1 
शत्वम् । सिषेध ॥ 

सेकखपस्टस्तखजस्तस्त्या ऽन्ये दन्द्याऽजन्वसाद्यः। 
एकावः षो पदेशा ष्वष्कस्विषुस्वद् स्वर गपरिमिडः ॥ १ ॥ 

द्म्त्य केवलदन्पयो, च ठु दन्त्योएरनोऽपि, ष्वभ्कादौना प्रथ् प्रहणात् । अस्वं 

योगाह्धिर् छित् १।२।५ अतं योगात्परोऽपि्िर् कित्स्यात् ¦ सिषिधतुः । सिषिधु. । 
सिषेधिथ ¦ सि्िघश्च । सिषिघ ) सिषेध ¦ सिषिधिव । सिश्धिम । सेधिता । सेधि- 
[1 वकि क्न पिीरेकेसुर ०० कन्न कनि णिति कर कदैकम 191 

रोपे सखे, विसँ च तस्सिद्धिः । भ(तिष्यव् । अत्धातोजड प्रथमपुरषङूषचने तिपि 
समागते, तस्य सावेधातुकसन्तायाम् शपि प्राप्ने तम्ब्राधित्वा “स्यतासी लृलुटोः» 

इति स्ये, आर्ध॑धातुकलनक्तायां इडागमे, अङ्गस्य आडागमे चद्धौ च, इकाररेपे सस्य 
वस्र च कृते “आतिन्यत्, इति । सेषति । षिध्धातोुटि, टः स्थाने तिपि, 
श्र्वघातुकसन्ज्ञा्यां शपि, अनुबन्धलोपे क्लिस्वात्सावंधातुकसन््ञायां ^भास्वादेः षः 
सः" इति पस्य सत्वे ““एुगन्तरुपूपधस्य चः इति खघूपधायाः गुणे मिस्वा (सेधति 
हृति रूपम्। सिषेध ! षिधुधातोछिटि तस्श्थाने, तिपि, षस्य स्वे, “लिट् च” इति तिप 
आर्धधातुकखेन हापोऽभवे, तिपः स्थाने “परस्मेपदानाम्० इष्यादिना णलदेशेऽनु- 
बन्धलोचे “चिरि धातोरनभ्यासस्य” इति द्िषवे जभ्याससन्ज्ञायाम् अभ्याघकायं च 
करते “पुगन्तरधूपधस्य च इति खघूपधगुणे “अदेशप्रष्यययोः” इति षस्वे च 'सिषेघः 

इति । दन्प्याजन्तेति । दन्त्यश्च जच द्न्त्याचौ, तो अन्तौ-अस्यवहितपरो यस्य स दन्त्या 
जन्तः, तथाविधः, सः-सकारः आदिर्येषां ते द् -र्थाजन्तसाद्यः। दुन्स्यपरकः अच्परकश्च 
यः सकारः, तदद्य एकाचो धातवः षोपदेश्चा इति यावत् । जतिभ्याश्चिदोष परितम 
सेकादिसक्चभिच्नष्व रत्तणे निविष्टम् । अग्यािदोषं परिहतंम्-ष्वष्कादीनां परिगणनम् 

[क 4 इति दिक्। तेथिना । षिधूघातुता।लुटस्तिपि “घास्वादैः षः सः” इति षस्य सष्वे “स्यतासी 

लकार सदन्धो “भिः को जस् श्रदेश हो। पुगन्त~~पुगन्त भौर लघुपव जो श्ङ्ग 
तदवय॒व जो “दक्, उसको युण हो, सावं षाक, भावेबातुक प्रव्ययत्र परे । सेकखप्--तेक्- 
खप्-स-स्त-खन्-स्त् -सत्ये- युरो पर श्रन्य जो दन्त्यान्त तथा अनन्त सष णदि षतु शरीर 
वष्क-सविद्-सद्-स्वंज्-खप्-स्मिङ षाठ -ये षोदेश द । अघंयो--घ्रपयोगते पर पित् 



करणम् ] छध-इन्दुम्तः-दीच्ारषेता । १५९७ 

ष्यति सेधतु } श्रसेधत् 1 सेघेत् ) सिध्यात् ¦ र.सेधीत् । द्सेधिष्यत् \ सार्पदादयोः 

८।२।११९। साते. पदादेथच सस्य षो न । इति निषेषे प्राते । उपल गरैल्छुनोत- 
वतिस्यलिस्टौविस्तोभतिस्थसेनय्सेवसिचसञ्चरवञ्ाम् ८।३।६५।उपसमं- 

टद्युयेः» इति ताकि “आर्ध॑धाघुक रोषः” इसि तासेराधंघातुकस्वे खयूपधरुणे *जाधधा- 

तुकस्येडवरादेः» इतीरि “लटः प्रथमस्य डारौरस.” इति तेडस्वि इस्येतसज्ाया छोफे 
न्च हिष्वसाम्यदभस्यापि टेरोपि "सेधिता, इति सिद्धम्| चावष्य ति ! षिधथ्ातोर् टि. 

तिप, सार्वधादुकसक्तायां जपि प्राप्ते तभ्वाधिस्वा “स्यतासी लृलुरो. इति 

स्ये आर्ध॑धाटुकसन्वायास् इटि गुणे षष्वे च तस्सिद्धिः । मेतु । {षधृषातोखोट छोट- 

स्तिपि, शपि, सावंधातुकलखन्न्ञायां गुणे षस्य सव्व इकारस्योत्वे = तत्सिद्धिः! 
श्रपधत । {पिघुघातेरक, टडस्तिपि, अटि, शपि, गुणे, घस्य स्वे, “इतश” हुतीकार- 

लोपे च छतं 'अ्ेधत्ः इति सिद्धम् । मेपेच ¦ षिधच्ातोिङि, लिडरस्विपि, घस्य 

सत्वे पि, अञ्ुबन्धलोपे श्िच्वात्सादंधाटुकसन्ञायां रुणे "यासुट् परस्मेपदपूदा त 

{उखः दर्{ति यासुटि, उटि गते “अतो येयः” इति यास इयदेदे गुणे “रेषे व्योवे- 

{छः” इति योप “इतश्च? इति हिप इकारस्य रोपे सेधेत्" इति रूपस् ! स्५२)९ । 

दिशष्छदोराषिःष छिडि, टिडस्तिपि, अलुबन्धोपे “डिडःङिपपि? इति तिप् सयाघथा 
तुङ्ववेन कपोऽमावे “यासुट् परस्मेपदेददार {डच्च दरति याकि उष्टं राते “कदा 

शिषः, इत्ति यासुटः किच्वे, किश्वाद् गुणाऽमवे “सुट् निथोः" इत्ति तक्रारस्य सुडागमे 

उटि रते “इतश्च, इतीकारलोपे “स्कोः सयःगाद्रन्ते च" इति संकारहयश्य रोपे 

“धात्वादेः षः सः) हति षस्य सदे च दिहिते “सध्यात्? इति ङूपम् ! भमधीन । 

{बघधातोलुःड, डुडश्तिपि, षस्य ससे ललुवन्धसरेपे खार्वघातकसन्षायः शपि आप्ते 

तम्बाचित्वः च्छो, चेः सिचि, इचोरिस्सक्तायां रोपे चः सं आधंघात्तुकसकपयःम् 

इटि, गुणे, “इतश्च इति तिप इकारस्य रोपे अषृ्सन्तायामू "“असितिसिचाऽपृच्छेः? 

इति ईटि, “इंट ईडि इति सरूपे त॑स्य “लिस्कोष एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति 

सिद्धस्यैन सवर्णदीर्वे अङ्गस्याडागमे *असेधीत्, इति र्पम् । भअसेषिष्यत् । षिधृघातो- 

लेढि, लृडस्तिपि, षस्य सत्वे, अनुबन्करोपे तिपः सावंधातुकसंायां शपि भ्ाप्ते, 

तम्दाधिश्वा “स्यावासी लृटो” इति स्थे, तस्याधंघादुकसच्चायाम् › इटि गुणे, अटि, 

षस्वे “इतश्च, इति त्तिप इकारस्य रोपे “असेधिष्यत्? इति रूपम् । सातदाद्योरिति । 

षश्च नचेति अनुवर्तते तेन॒ सातेः सस्य पदादेः सस्य च प्राप्तं पश्व सेष्यथैः 

क्तः । उपसरगादिति  उपसर्गाज्निमितादिष्यनेनोपसर्गस्थादिणः परस्येति बोध्यम् ¦ 
न 

१,। “+ 

( {५द् भिक्त } "लिट्? “जित' द , सात् - सातिः प्रत्ययके सच्छर ओ तथा पदादि सकारको 

"त्व नदी हो ¦ उपखग--उपसग॑स्य निमित्त (इण -क्वग ) से ण छनोत्यादिशठे 



१५८ मध्यसिद्धान्तकोलुदौ- [ तिडन्ते भ्वादि- 

शयाज्निपित्तादेषां सस्य षः! खदिर्पतेः ८।२।६६। प्रतिभिच्चादुपसगोस्सदेः सस्य षः! 
स्तन्मेः ८।२।६७ स्तन्भेः सौत्रस्य घस्य ष  अवाच्चालम्बनाविदुयंयोः ८२।६८। 
अवात्स्तन्मेरेतयोरथयोः सस्य षः। वेश्च स्वनो भोजने 11 ३।६8। व्यवाभ्या स्वनतेः 
सस्य षो, भोजने । परिनिविभ्यः सेषसितसयसिदखहसुटस्त स्वाम् ।८। 
३।५०। परिनिविभ्यः प्रेषामेषां सस्य ष स्यात् । निषेधति । प्राक सिताद्डञ्य 
काये-ऽपि ।८} ३६३ 'सितः-शब्दातप्ाग्ये उनोत्यादयप्तेषामड्व्यवायेऽपि सस्य षः 
स्यात् । न्यषेधत् । न्यषेधीत् । न्यषेधिभ्यत् । स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यास 
स्य 11२६७} आकिखितात्स्थादिष्वभ्यासेन व्यचापरेऽपि षत्व स्यात् , एषामेव चाऽ- 

सदिरभतै. । अत्र निषोदतिः इव्यद्ाहरणस् \ सदिति षष्ठथथ प्रथमा । सोचस्थैति । 
स्तन्भुस्तुन्युः इति सुत्रःन दिष्टस्य नोपधस्येव्थथः। प्रतिपदोक्छरुच्वणेन नोपधस्य 

छोच्नस्येव षल्नविधो अहणात् “विस्तम्भते, इव्यादौ न षत्वमिति भावः। अवाचचालम्बनेति। 
अयो पश्चगपूर्वाव् स्तन्भेः जआखम्बनवेदूयाथं गम्ये सस्य षत्वं भवतीति भावः । वेश्चति 
अवादिव्यनुकषणा्थंश्चकारः । परिनिवस्य इति ¦ सेवेस्यकार उच्चारणार्थः । षश्च सेवा- 
याभमित्यस्य अहणम् । सितेस्यनेन विज् बन्धने इत्यस्य अहणम् । स च क्तान्तो 
निरूप्यते । अस्येद घातोः पचाद्यजन्तः खयशब्दः । षिवु तन्तुसन्ताने । बह मषंणे । 
सुट.= आगमः । 'स्तुस्वज्योः सिवादीनां वेति विकल्पार्थं पुनवचनम् ! निषेधति । 
अच्र निपू्ात् सिध घातोः सेधति इपिरूपे सति “उपसर्गास्सुनोति" इध्यादिना षत्व- 
मिति मावः प्राकूसितादिति । सनोत्यादथ उति, उपस्गास्सुनोति इस्यादिसुत्रप्रोक्ताः 
इति दोषः । न्यषेधत् श्यारि ! नि +असेधत्, नि + असेधीत् , नि 1+ असेधिष्यत् दति 
प्रक्ृतस्थितौ “उपक्चगांदिणति भराप्त षत्व म प्रलञ्यते अढागमेन व्यवधानात् । अत 
“प्राकिसिताद्डव्यवायेऽपिः इव्यनेनाऽटा च्यदधानेनाऽपि षस्वमिति ग्रोक्तरूपसिद्धिः 
स्थादिष्वेतति । ्भ्धासेनेति हृतीयान्तम् । प्रार् सितादित्यनुवतेते । उपसगा दितिसुत्र- 
स्थस्थाधातुमारभ्य परिनिविभ्यः सेवसितेस्यन्न सितश्चञ्दात् प्राक् ये धातव उपात्तास्तेषु 

सवन्धी मकारको षकार द्यो । सदिर--“भरतिः भिने उपसर्गस्थ निभिन्तसे परर (सद्? धातु 
सन्बन्धी सकारको षकार दो । स्तन्मेः--उपस्तगंस्य निभित्तसे पर सौत्रस्य शस्नन्भः धातु 
सम्बन्धी सङारको षकार दो । अवाच्चा--“श्नवः उपसगे पर (स्तन्भः घातु सवन्धी स्नारको 
प्रकार हो, ् रालम्बन श्रौर श्चाविदूयं ( सामीप्य ) चरथं मं । वेश्च-वि' तथा “श्रवः उपस्तगंमे 
पर "स्वन् धातु सबन्धी सकारको षकार दो। परिनि--परि, नितथा वि उपसर्गौसि पर 
शेव" आदि सम्बन्धी सकारको षर हो । प्रक् सित्, शब्दस पूवं छनोत्यादि धातु 
सम्बन्धी सकारको (अट के व्यवधान रदने पर् मी ष्ठो स्थादिि-^स्था धातुस्ते एर 
“सितः शखछब्दसे पूवे जो २ धावु, केवल उन्दी २ धातु सम्बन्धी सकारको श्रभ्यास्तके व्यवधान 



अकरणम् ] स॒धा-इन्दुपती-रटीकाद्वयोपेता । १५६ 

भ्यासस्य न तु सुनोत्यादीनाप् । निषिषेध । निषिषिधतु. । सेधतेगशतौ ।८।२।९१३। 
गत्यर्थस्य सेधते. सस्य घो न । गङ्गा विसेथति ५ एवम् -चिती संज्ञाने । शुच शोके । 
गद् व्यक्तया वाचि । गदति । नेगेद् नद्-पत पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति- 
वाति-द्राति-ष्साति-वपति-बहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिष्ठु च ।८।४।१अ 
उपसगेस्थाननिमित्तात्परस्य नेणैः स्यात् गदादिषु परेषु ! अ्रणिगदति । ऊुहोश्चुः ।9। 
दय] अभ्यासकवगेहकारयोश्वव्गादेश ॥ अत उपधायाः । 9२१ १द। उपधाया 

शतो व्रद्धि. स्याद् जिति, णिति च प्रत्यये \ जगाद । जगदतुः ! जगदुः । जगदिथ । 

जगद्दुः । जगद् खलुत्तमो खा 1अ१।६१। उत्तमो णल् वा णित्स्यात् ¦ जमाद । 

उश्चसु धातुष्वस्यथंः ! निषषेधेति ¦ “नि ~+ सिध, नि + सिसिष्तः इत्यवरथायां पूतं 
सकारस्य उपसगात्, इत्यनेन षस्वे सत्ति नि + षिसेध, नि ~+ पिदेघतुः, इति रूपे जाते 
पिव्यवधातेन अपरक्षकारस्य निपरकत्यामावान्न षस्वध्राक्षिः ! अतः शस्थादिष्वितिः सुतै. 
णाऽभ्याष्ठदव्यवधानेऽपि षत्वं भवध्येवेष्दि नावः : तेन लिषिषेध-निषिषेघतुः इति 
छपद्वयसिद्धिः । मेधतेगतापिति । न रपरेत्यतो नेव्यङ््तेः षत्व नेति भाव" । गरा धनि 
इति । विपूर्वात् पिधधातोः प्राच उपस्गादिति ष्व, (सेधतेर्ग॑तोः इत्यनेन वायते । 
वेन पिधधातोर्मव्यर्थो ज्ञापित. तेन च ग्धं वसघतोव्यस्य गङ्गा गच्छुनीत्यथः 
एतदेव क्ापक धातूनामनेकाथै, इत्ति (उपसगा इस्यत्र तस्य ग्रहणं चरेताथमिति 
लावः । ने {दिनदेनि। अन्न ^^रषाभ्या नो णः, इत्यनुवतते “उपसगोदसमासेऽपि 
णोपदेश्षस्य”” इत्यत उपसगांदिति चानुवतते ¦ रुक्षणया उपस्गपद्मन्न उपकल्गस्थप्- 
शस् 1 तदेतदाह रपसर्गस्थादित्यादिना ! प्रणिगदनि । अन्न ^“नेगेदनद्० इत्यादिना 

पसर्मस्थरेषफास्परस्य नेन कारस्य गत्वस् । जगाद । गद्घातोटिटिस्तिपि, “परस्मपदा- 

नाम्०› इति विपो गरि, अनुदन्धरपे, “छ्टि धातोरनभ्यासस्य” इति दविर्देऽभ्था- 

सस्वे “हरादिः रोषः इति रपे “ङहोश्चुः इति अभ्याखगकारस्य चुस्वेन जरे 
जगद् अ इति स्थिते “जद उषष्याया” इति उपधाभूताशछारस्य शद्धो (जगाद् इत्ति 
चिद्धम् । जगाद--जगद । गद्धातोियो भिपि “परस्सेपदानास् 2” इति मिपो णङादेशे 
ऽनुबन्धरोपे द्विष्वेऽभ्यासत्वे “हखादिः शेषः इति रोपे “कुहोश्चुः इति अभ्यासस्य 
चुत्वे जगद् + अः इति स्थिते “णलुत्तमो वा” इति णङः पाक्धिके णिख्वे “अत उपधाः 

रहने पर् भी षत्व हो-( छनोत्यादिक्षो नदीं ) । सेधते--उपस्गंस्थ निमित्तसे पर गत्यथक 
“सिव धातु सम्बन्धौ स्क्रारको षकार नद्य द्यो ! नेगंद्--उपसतगस्थ निमित्त ( रेफ-षकार ) 

से प्र भनि वे नकारको एकार हो, गद-नदादि धातुके परे । कुहो--श्रस्यास्त सम्बन्धी कवम् 
श्रौर इकारको चवग श्रदेदच हो ! अत--उपधा सभ्वन्धी “अत्? को इद्धि हो, जित्, खिद्, 
प्रत्ययके प्रे । णल--उत्तम पुरुष सम्बन्धी "एल् को णिद्द्धाव दोः विकस्पसे! 



१६० मभ्यसिखान्तकोसुदी- [ तिङन्ते भ्वादि- 

जगद 1 गदिता । गदिष्यति । गदतु । श्रगदत् । गदेत् । गयात् । यतो हलाहै- 
घः ।७।२।७। दलदेरंघोरतो ब्रदधिर्वेडादौ सिचि परस्मैपदे ! शरगादीत् । छग- 
दीत् । श्रगदिष्यत् ॥ शद् ष्यक्ते शब्दै । णो नः ।६।१।६४। धाल्वादैणल्य नः 

स्यात. । शेपदेशास्स्वनद् -नारि नाथ्-नाद्-नन्द्-नक्क-न्-कतः ॥ उपस- 
गीदसमाःखेऽपि शोपदेशर 1४1१६! = उपसगस्यानिमित्तायरस्य णोपदेशस्य 
धातोनस्य णः स्यात्समासेऽसमासेऽपि ¦ प्रणदति । भ्रणिनद्ति । नदति । ननाद् \ 

त एकदरमध्ये ऽनषदेशादे लद 1६।४।१२०। लिण्निमित्तारेशादिकं न भवति 
यदङ्ग, तद्वयवल्याऽस युक्तदलमध्यस्थस्याऽत एत्वमभ्यासलोपश्व, किति लिटि । नेदतुः । 

1" ति चृद्धौ जगाद” इत्ति, णिश्वाभवि जगद्" इति च सिद्धम् । तअगादीत्-अगदीत् ॥ 
गदूधातोलुंडस्विपि “इतश्च इतीकारखोपे अरि, शपं बाधिता च्छ, चरेः सिचि, इच 
इस्घन्तायं खोपे च, खस्य जाधेधातुकसक्लायाम् इरि “भस्तिसिचोऽप््छेः इति तकार 
स्येडागमे धनुबम्धलोष “अगद् इ सू इत्, इति जाते “इट इरि, इति सरोषे 
“सिञ्छोप एकादेशे खद्धो वाच्यः इति सिञ्छोपस्यासिद्धस्वाभावेन सवणेदीचे “अतो 
इरदेकंघोःः इति पाद्िकष्टद्धौ “जगादीत्ः इति, तदभावे भगदीत्ः इति च सिद्धम् । 
रणपदेलास्त्विति ! नट-शब्द्, नट-अवस्कम्दने, नाथ ना-यश्चोपक्पेश्वयाश्िष्बु, 
इनदि-सख्दधौ, न~ नामे, न्-नये, चृ्ी-गान्नविरेपे, पतेभ्योऽष्टाम्यो सिचा णकारा- 
दिधातवो णोपदेरपदे नोच्यन्ते इति यावत् । प्रणदति । णदुश्वातोरटि, मो नः" इति 
णस्य नव्वे प्रथमपुरषेकवचनदिवक्ता्या ख्टस्तिपि, शपि, अनुबन्धरोपे, ' नदति इति 
रूपम् । तच्र प्रोपसस्य योगे “उपसर्गाद्समावेऽपि णोपदेशस्य इति प्रोपससगस्थ- 
रेफात्परस्य नद् धातोन॑स्य णत्वे च तर्सिद्धिः । प्रणिनदति। अन्न “ने्गद्नद्० इतिं 
णत्वम् 1 ननाद । णद्धातोर्टिस्तिपि, “गो नः" इति णस्य नत्वे ““परस्मेपदानाम्०» 
इति तिपो णलि, “ङछिरि धातोश्नभ्यासस्यः' इति द्िख्वे “पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्या- 
ससंद्ठायां “हखादिः शेषः” इति दुरोपे “अत उपधायाः इस्युपघाशद्धो च विहितां 
"ननाद इत्ति रूपम् । नेदतुः । णद्धातोर्छिटस्तच्चि “गो नः” इति णस्थ नत्वे, तस 
अतुसि, श्विववेऽभ्यासकायं च कृते न नद् अतुस्, इति जाते, अक्तः 

अतो--द्रला{द सम्बन्धी लघु श्रकारको बिकर्पते बृद्धि हय, श्डादि परस्मैपरक "सच् के १२ । 
णो नः--धातुके भादि खकारको नकार् द्ये । णोपेदे--नदः नेटि, नाथ्, नाध, नन्द, 
नक, नु , नृत्--इन धातु रे ्रन्य जो नकारादि धातु वे णोपदेश्च ह । ( उत्पत्ति श्रवस्था्ें 
उनके श्रादिम णकार ही था) उपक्ल~~उपस्रगंस्थ निभिचर ( रेफ-षकार ) से पर “णोपदेश्रः 
धातुके नकारको शकार दो, समासर्भे, {रपि शब्दात् ) भसमासरमे भो । अत~-'लिट्? 
निभित्तक शत्रादेश नदीं इुश्रा दो, एेसा जो रङ्ग" तदवयव जौ श्रसंयुक्त इर्मध्यस्थ श्रकार, 



प्रकरणम् ] खुधा-दस्दुमती-रीकाद्योपेता । दश 

नेदुः ! थलि च सेटि! €४।१२१। इडवति थलि च प्रागुक्तं स्यात् । 
नेदिथ । नेदथु* ! नेद ¦! ननाद् ! ननद । नेदिव । नेदिम ¦ नदिता ¦ नदिष्यति । 
नदनु \ श्रनदत् । नदेत् । नयात् । अनादीत् 1 अ्ननदीत् । श्ननदिष्यत् ॥ श्च्युतिर् 
क्षरसो \ ( इ? इर्संश्चा वास्या ) । श्व्योतति ¦ श्ापूर्जाः खयः ।७४।६१। 
शिष्यन्तेऽभ्यासस्य । हलादि्ोषापवादः । चुश्च्योत ¦ इरित वा ।३।१।५७। 
इरितो धातोश्च्तेरड् वा, परस्मैपदे । श्रश्च्युतत् । अश्च्योतीत् ॥ यकाररहितोऽप्य- 

पोरकेथ+ `न भनवे 

""जत एकहरमध्येऽनादेश्षादेखिरिः इत्ति एवेऽभ्यासरूोपे र्स्वे रेफस्य विखर्गं 
र्व "नेदुः? इति ख्पसर् ! श्रनादीत्-त्रनदीत् । णद्धातोलुङस्तिपि, न्णो नः 

इति णस्य नष्वे, “लुदरङलङदवड्दात्तःः” इत्यडागसे “च्छि छडि इति 
ष्टौ, “छेः सिचः” इति सिचि, इच इत्यत्तायां छोपे च, सस्य आार्धधातुकसंक्षायास् 
इडागमे “इतश्च इति तिप इकारस्य रोपे “अस्तिसिचोऽपृक्ते” इतीडागमे “इट 
ईटि, इति सिचो रोपे “स्िञ्छोप एकादेशे सिद्धो वान्यः" इति चिज्छोपस्य सिद्ध 
स्वात् “अकः सवर्णे दीर्घः,” इति दीघ अनद् ई त्ः इत्ति जाते “जतो हलादेरुघोः” 
इति वा धृद्धौ भनादीत्! इति रूपम्! प्ते-श्द्धथभावे 'अनदीत्ः इति । रच्थतिर क्षरे । 
इर इत्थज्ञेत । धातोः इर हस्वक्ता वाच्येत्यथः । तस्फरु त रोषरूपस् । या सत्ता सा 

फर्वती इति प्रसिद्धश्वात् \ अपूव इति । “अत्र रोपोऽभ्यासस्यः' इतस्यतोऽभ्यास्स्येस्य- 

लुवत॑ते “रपवः इत्यत्र सपूरवो येभ्य इत्यतदुगुणसविक्तान) बडुनीहिः । तेन शर्. न 
शिष्यते । चु्ष्योतेति । श्च्युतः "परोक्ते रट्” इति किटि तिपि 'परस्मेपदानाम्' इति 

गदि णक्ारङ्कारयोरिष्वंक्तायां छोषे “ किटि घातोः" इति धातोह्धिष्वे “पूर्वोऽभ्यासः” 

इति पूर्वरूपस्याऽभ्याससन्ञायां हादिशेष बाधिसवा विज्ञेषविहितस्वात् शपूवाः 
खय › इति चङाररोषे श्च्युत् + अ» इति स्थिते “पुगन्त” इतिं ख्धूपधगुणे परेण 

सयोगो च कृते श्ुश्व्योतः इति रूप सिध्यति । न च श्चुत + आ” इति स्थितौ 

द्विष्वासप्रागेव युगः कथ नेत्ति वाच्यस् ! शछ्धिवेचनेऽचः इति निषेधादिति दिक् । 

लुटि--श्व्योतिता 1 अमग्रे--श्व्योतिष्यति, श्च्योततु, अश्च्योतव्; श््योतेत् , 

श्दयुस्थात् । ऽरिता वेति ! धातोरेकाचः” इत्यतः धातोरिति च्छः सिजञित्यतः च्छेरिति 

'अस्यतिवक्छिः इत्यतोऽङिति “पुषादिध॒तादि' इत्यतः परस्मेपदेस्विव्ययुवतन्ते । 

अङ्च्युनदिगि । शच्युवधारोलडिः तिपि परोपे शपुप्रस्ययं बाधिसवा “च्छिदडि" दवि 

उखको एत्व शे रीर श्रभ्यासका लोप हो, कित-लिट्के परे ! थलि-तेद्, (श्ट सित ) 'धल्? 
क परे भी पूर्वोक्त प्रकारका एत्व हो ! इर इस्सं--इर' कौ रत्सक्ञा दो-पेसा कदन 
चादिये । शरर्ूवाः--त्रभ्यास सम्बन्धी शर् पूवक (खय्? का रोष हो श्रौर अन्य इंलुका लोप 
हो । इरितो-~ “शरः शस्सक्ञक धातुसवन्धी च्ली" को “चरः शरदे हो, विकरपसे । 

१९ म० 



१६२ मध्यसिदान्वकोसुदी -- [ भ्वादि- 

यप् । शोतति । बुश्वोत । शश्वत् ¡ अ्रश्चोतीत् ॥ च्युतिर श्राङवने । च्योतति 
नदि सद्यो । आदिभिटडवः ।१।३।५। उपदेशे धातोराया एते इतः स्युः ¦ 
इदितो सुम् धातोः ।9।१।४८] नन्दति | ननन्द । नन्दिता 1 नन्दिष्यति । 
नन्दतु । श्ननन्दत् । नन्देत् | इदित्वान्नलोपो न । नन्यात् । अनन्दीत् । अननन्द 

ष्यत् ॥ एवं कथि पुथि लुधथि मर्थं हिसासंवज्ेशनयो' 1 विदि श्वयते । विन्दति । 

च्छो “च्छः सिच्, इति सामान्यविधि बाधिस्वा “इरितो वाः इति वेमापिक्ेऽडादैरे 
लङखडः, इस्यङ्कस्याडागमे सति 'अश्च्युतत् इति रूपम् । अङमवे तु, च्छः सिचः 
इति सिचि आधधातुक रोषः, इति तस्य भाघधावुकुसक्लायां "आधेातुकस्यः इति 
इडागमे रिश्वात्तस्याद्यादयवे तिप्रव्ययश्य "इतश्च इति इकारस्य रोपे अप्रक शक्छाङ 
अत्ययः इति अवक्षिष्टतकारस्याप््तवक्ञायां अस्तिसिचोऽपृक्ते इति तस्येडागमे श्च्यु 
त् + इस +- ई + त् इति जाते “हट इंडि, सक्षय रोपे प्रव्ययर्दणेन सिच आर्धधातुक 
स्वमाशिष्य शयुगन्तः इति रधुपधगुणे अङ्कस्य टुङल्ङः, इव्यडागमे “अकः सवणे दीः 
इति उभयेकारयोदौ घ च कृते “जश्च्योतीत्, इति द्वितीय रूपं सिध्यति । लृद्कि नु 
भर्च्योतिष्यत्' इस्यादि बोध्यम् । यकाररहितोप्ययमिति । अय श्च्युतिर् श्वरणे इति 
धातु; यकाररहितोऽपि अवलोक्यते इस्यथंः। तेन श्खुतिर् रणे इति पाटः एतः ! 
तथा सति लडादिषु-श्वोतति-चुश्चोत-श्ोतिता-ओोतिष्यति-श्वोततु-अश्चोतत्-शोते- 
व्-श्चुस्यात्-भश्चुतत्-अश्चोतीत्---अश्चोतिष्यत् इत्यादि खूपाणि श्च्युत्तिरवदृद्या- 
नि इति भावः } 'च्योतमि' इति । च्युतिरज्ासेचने इति धातोः इर इश्सज्ञा वाच्या 
इति इर इत्स्तायां वतमाने कुटि तिपि तस्य सवेघातुकसन्ञायां कतरि शपि तस्य 
िश्वास्सावधातुकखक्तायां पुगन्तः इति गुणे 'व्योततिः इति । नन्दति , टुनदि इस्यत्न 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत्" इति इकारस्य इस्सन्तायां “तस्य रोपः" इति रोपे इहनद् 
इति जाते, तस्य “भूवादयो धातवः इत्ति धातुखे ““जादिनिटडवः इति इदत्यस्ये- 
श्वभ्स्वायां रोपे च ततो ररि, तस्स्थाने तिपि शपि अनुबन्धकोपे “ इदितो नुम् धातोः» इत्ति 
जुम, उमि गते “भिदशषोऽन्त्यात्परः हृति अन्त्या चः परे, अनुस्वारे परसवर्णे च कते नन्द्- 
तिः इति रूपस् । कथि, पुथि, थि, मथि, एषां रूपाणि टि, इन्थति, पुन्थति, छन्यति, 
मन्थति, किरि-चुड्खन्थ, एन्य, लुदधन्थ, ममन्थ लुटि-ङकन्थिता, पुन्थिता, छखन्थिता, 

अन्थिता । रटि-ङुन्थिष्यति, पुन्थिष्यति, लुम्थिष्यति, मन्थिष्यति । रोटि-ङुन्थतु, 
एुन्थतु, छन्तु, मन्तु । रूड-अङ्न्थव् › अपुन्थत् ; अछन्थत् ; असयुन्यत् । विधिलि- 

आदि--उपदेश्चावस्था धा के श्रादिर्भ वतमान् “नु-ड-ड' की श्त्स्ना च्य, 

हदितो--ष्दित् भातुको श्लुम्? का श्रागम हो । 



अकरणम् ] खुधा-दर्दुमती-टीकादयोचेता । १६६ 

८भिदो?ति पाठान्तरम् । भिन्दति । गडि वदनैकदेशे 1 गण्डति । चदि आह्मदने । 
चन्दति ¦ चंदि चेष्टायाम् 1 त्रन्दति ! कदि छदि कदि श्राहाने, रोदने च । ङ्िदि 

परिदेवने । तकि छच्छजीवने । युगि णि वमि वने । मधि मण्डने । दिधि 

डि-कुन्येत् , युन्थेत् , त॒न्थेत् , मन्थेत् । अश्षोरिंडि-ङन्भ्यात् , पुन्थ्यात् › ुन्ध्याव् » 
अल्थ्याव्। अनत्राज्लीछिडिः उपधानकारस्य लिङः "किदाशिषि, इति छिद्वद्धवेऽपि अनिदितां 

हर" इति नलोपो न शङ्कथः। अनिदिता इरः इति सुभ्रे इकारेदिश्चानामङ्गानासुपघान- 

कारश्य खोपो भवतीति सपश्टाथत्वात् । दुङि-जङ्कन्थीत् , अपुन्थीत् , अद्धन्थीत्, जम- 

न्थीत् ‹ कडि--अङुन्थिष्यत् , अपुन्थिभ्यत् , अभन्धिष्यत् , भसुन्थिष्यत् ¦ इस्यादि । 

रिन्दान, विदि अवयवे अस्माद्धाताललटि तिपि शपि दितो बुः इति जुभि 

रूपम् । लिटादिष्ु तु विबिन्द्, बिन्दिति, बिन्दिष्यति, बिन्दृतु, अविन्दत्; विन्देद् + 

बिन्यात्, अबिन्दीव्, अबिन्दिष्यव् । भिदि पाठान्तरे ठ भिन्दति, बिमिन्दु, 

भिन्दिता, भिन्दिष्यति, सिन्दु, अभिन्दत् , भिन्देव् , भिन्धात् › अमिन्दीत् › भभि- 

न्द्ष्यत् । इत्यादि । गण्डतीति । गडि वदनेकदेड भस्माव् धातोः इकरेष्सं्ायां 

तस्य लोपः, इति रोपे वतमाने रटि तिपि श्चपि इदितो जुम्, इति सुमि नकारस्य 

मिस्वाद्कारदर्तिनोऽकारस्यान्स्यादयवे "नश्चापदान्तस्य दयक इति अनुस्वारे अनुस्वा- 

र्य ययि, इति परसवर्णं कते 'गण्डतिः इच्यस्य सिद्धि. } छिडादिषु तु जगण्डः 

गण्डिता, गण्डिष्यति, गण्डतु, अगण्डत् , गण्डेत् , गण्डथात् , भगण्डीत् , अगण्डि. 

ष्यत् । इद्यादि । च> 17 । चदि--माह्कादने इस्यस्म्रद्धातो रेकारेस्सद्ायां इदितो 

लुमि मित्वादन्त्यावयवेऽनुस्वारे परपव् वतंमाने टि तिपि चपि परोक्तं 'चन्द्विः 

इति रूपं भवति । छिडादिषु-चचन्द, चन्द्ता, चन्दिभ्यति, चन्दतु, जचन्दृत् › 

चन्देत् , चन्धात् , अचन्दीत् , अचन्दिष्यत् ! चन्दतीति । च्रदि चेष्टायाम् । अस्मा 

द्वावोरिदिवान्ुभि अनुस्वारे परसवे कटि तिपि शपि रूपम् । कडा दिषु---तनत्रन्दः 

छन्दिता, ्रन्दिष्यति, च्न्दतु, अशघ्रन्दत् , न्देव् › अन्यात् › अत्रन्दीत् › अन्नन्दिभ्यत् । 

इति । कदि, कदि, इदि इदान । छट्--ऊन्दति, ऋन्दति । इन्दति । टसिट--चकन्द्, 

वकरन्द्, चछ्कन्द् । टुट--छन्दिता, ऋन्दिता, छन्दिता । लृदट्--कन्दिभ्यति, क्रन्द. 

ष्यति, छन्दिष्यति । रोटर्-कन्दतु, ऋन्दत्, छन्दत । कड--भकन्दत् $ अक्रन्दत् ? 
अङ्कन्दद् । विधििड--कन्देत् , ऋन्देत् , छन्देत् । आशीरिंङड-कन्यात् › केन््यात् › 

बन्धात् । लुड--अकन्दीत् , अक्रन्दत् › अक्न्दीत् । लृड्--अकन्दिष्यत्, अक्र 

न्दिष्यव् , अक्लन्दिष्यत् इत्यादि । छिदि - स्लिन्दति, चिविंछन्द्, क्किन्दिता, 

किलन्दिष्यति, क्लिन्दतु अक्छिन्दत्, विन्देत्, क्किन्यात् , जक्छिन्दीव् › 

अविरन्दिष्यत् । मि - तङ्कति, ततङ्क, तङ्किता, तद्धिष्यति, तद्कतुः अतत् › तद्धत् ; 

शङ्धयाव् , अतङ्कीव् , अतद्किष्यत् । इत्यादि । युगि, जग इगि-ख्ट्-युङ्ति, 



१६७ सभ्यलिदान्तकोमुदी- [ भ्वादि- 

घ्रा ¦ मभ्थं विलोडने) मन्थति । ममन्थ । कित्वान्नलोपः । मथ्यात् । श्चं 

पूजायाम् ! अचति । तस्माश्जुड दिहलः 1७19७९१ द्विहतलो धातोदीर्घीभूताद- 

कारात् परस्थं चुद् | आनये ! आानचंतुः । श्रानचुः । शओचिता । अर्चिष्यति । श्रचतु । 
द्माचत् । श्चेत् । अस्यात् । श्माचींत् । आचिष्यत् ॥ एवम्-श्मद् गतौ याचने च । 

क्ति, इङ्गति । ष्ट्-युयुङ्क, जजङ्क, ववड । ठट युद्धिता, जद्धिता, इङ््ति ! 
लृट्--युङ्धिष्यति, जुङ्गिभ्यति, वद्धिष्यति । रोट्-युज्ञतु, जङ्ग, वुङ्गत् । ल्ड-गयुङ्गत् » 
अजुङ्कत् , अबुङ्गत् । लिङि--युङ्गेत , जेत् , बुङ्ेत् ।! आशशीरिङ्-युङ्गधात् , जङ्गधात् + 

बुद्ध यात् । लुड-अयुङ्खीत् › अज्ज्गीव् , अड्ज्गीत्। कृड--अयुद्गष्यत् , अजद्धिष्युत् ; 
अबुद्धिश्यत् । इत्यादि । सकि मण्डने । महति, ममद्न, मद्विता, मद्धिष्यति, महुतु 
अमडधत् , मङयेद् सङष्यात् , अम डधघीत् , जमङघष्यत् । किचि - आघ्राणे-शिडः 
धति, श्िक्षिङ्घ, शिद्धिधतः, शिडिवष्यति, शिडधतु, अशिडधत् , शिङघेत् , शिडः- 
ध्यात् , जश्जिडघीत् , अश्जिङघष्यत् । इति । मन्थति ¦ मन्थ विलोडने धातोः वतं 
माने ख्टि तिपि शपि मन्थति इति रूपम् । भमन्थेनि । मन्थधातोः परोक्ते छिटः इत्ति 
परोक्लाथ भूते किरि विपि णलि हविषे दलादिगेषे परेण सयोये 'ममन्थःइव्यस्य सिद्धिः) 
घमे--मन्थिता, मन्थिभ्यति, मन्यतु, अमन्यत् , मन्थेत् । मथ्यादिति , मन्थ विलो. 
डने घातोः आश्चाकिडिः तिपि (तश्च इति इकाररोपे "यासुटपरस्मेः इति यासुटि, 
तस्य यदागमन्यायेन प्रत्ययश्वाच् लिडत्वाच्च अनिदितासरः इति उफएघाभूतनकारस्य 
रोपे मध्यात् इति रूप भवति ' भमन्थीत् । अमन्थिष्यत् । इति । भचति ! अच् धा- 
दो्छरि, रुटस्तिपि; श्चपि, जनुबम्धलोपे, सावंधातुकसनञ्ज्ञायाम् अचति, इति रूपम् ¦ 
प्रानचं । अचं धातोछिरि, चिरटस्तिपि, “परस्मपदानां णर्तुसुस्थलः० इति तिपो 
णि, द्विषेऽभ्याश्चव्वे, ' हखादिः शेषः; इति रोपे “भत जादेः” इंत्यभ्यासाकारस्य 
दीर्घं “तस्मान्नुडद्धि्टलः"” इति जुव्यनुबन्धलोपे च तत्सिद्धिः ! भ्रचिता । अचं घातो 
लुटस्तिपि, सावधातुकुसम्क्ञायां शुषि प्राप्ते तंम्बाधिस्वा “स्यतासी लृदटुयेःः” 
इति तासौ इकारस्येत्सन्जायां रोपे च “आधधातुक शेषः" इति त्ताख आधः- 
धातुके “"आर्ध॑धातुकश्येडवरादेः इतीडागमे “छंटः भ्रथमस्य डारोरस्ः*्रति 
तिपो डाले “डलखेसाम्यादमस्यापि टेप इत्यासभागस्य रोपे च कते च 

वह्छिद्धिः । भाचींत्। अचे धाोल्ुङस्तिपि अनुबन्धरोपे “इतश्च इतीकारसेपे 

"आडजादीनाम् इरया “घायश्चः इति शद्धो, च्छो, चरेः सिभ्यनुबन्धरपे इरि 
ईटि च छते “इट ईट” इति खरोपे स्िज्छोषस्यासिद्धत्वामावेन सवणेदीध च छते 
'ार्चीत्, इति रूपम् । अातिष्यत् । लृद्धि, तिपि, स्ये, इटि, आटि, श्रद्ौ, परस्वे; 

तश्मा--दिश्ल् धाठुका दी्ीभूते अकारसे पर, युटका आगमो (लिट् म)! 
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अति शरदि बन्धने, वन षण सम्भक्तौ । वनति । ववान । न शसदद्वादिग- 
शानाप् ।६। १२६} शसेदंदेर्वकारादीना, गुणशब्देन भावितो योऽत् , तस्य च 

पएत्वाभ्यासल्लोपौ न स्त । चवनतुः । ववनु । सनति ! ससान } सेनठुः । सेतुः । 

““इतश्चः इति तिप इकाररोपे च तव्विद्धिः ! अदं गतौ, याचने च ! अटंति, 

आनद, अर्दिता, धर्दिष्यत्ति, अर्दतु, जादंद् , सर्देत्, अर्धात् , आर्दीत् , आर्दिष्यत् । 

छनि, अदि, बन्ने । अन्ति, अन्दति ! आनन्त, आनन्द! अन्तित, अन्दिता । 
अन्तिष्यति, अन्दिभ्यति । अन्तत, अन्द । आन्तत् , जम्द्त् । अस्तेत् , अन्देत् । 

अन्त्यात् , अन्धात् । आन्तीद् › आन्दीद् ! आन्तिष्यत् ; अआन्दिष्यत् { वनति इन । 
वन॒ सभक्तौ, अस्माद्धातोः बर॑माने रुटि तिपि चपि "वनति" इति रूपम् । ववारेति । 
चन॒ धारोः "परोके छिदः इति भूनपरोषठे छिटि तिपि णछि द्वे पूवस्य अभ्यासे 
हरादिशेषे “अत उपधायाः” इति णरो णिच्ादुपधाच्रद्धो 'ववानः इति रूपं भवति। 
न शेति । काल, दद्, कादि, गुण एषां हृन्द्रः । अवयवषष्ठी । गुणश्चञ्देन विहित एव 
गुणोऽन्र गुणक्ञष्देन चिदद्धितः । अन्यथा शसिद्दि भ्रहणस्य वेय्यापत्तेः \ “अत एक 

इलमध्ये, इस्यतः अत इत्ययुवर्त॑ते ! “ध्वसोरेद्धो” इत्यत एदित्यनुवतंते । अभ्यासलोप 

श्चेव्यपि अनुषज्यते । ववनतुरिति ¦ वनसमच्छाविव्यतः परोक्ते किटि तलि तन्न श्परस्म- 

पानाम्, इति अतु “छिटि धातोः, इति धातोद्धितवे पूर्वोभ्यातःः इति पूवस्याऽ- 
अयाससन्ञायां "हसदिः शेषः, इति आयेतरदरो रोपे “अत एकदस इति प्राप्तमेश्वा- 

भ्यासलोपे परत्वात् अपवादष्वास्च "न शसः इत्यनेन बाधिते सस्य रुत्वे विसर्गे 'वव- 

नतु इति ख्यम् । ववनुरिति वन धावोः परोहे छिटि क्षो तस्योसि घातोर्ि्वे जभ्या- 

स्वे हरादिशेषे 'न हासतिः एचाभ्यासलेपाभावे सूतवे चिस्गे "ववनुः, इति 
खूपम् । अमे- वनित, विष्यति , वनतु, अदनत् › वनेत् , वन्यात् , अवानीत्-- 

अवमीत् , अवनिष्यत् ! सनति इत । षण~सम्भको अस्माद् धातो 

श्वाववादेः षः सः, इति षस्य सष्वे वतः वतेमाने कटि तिपि खाकंधातुकसन्कलायां शपि 
'सनति, इत्यभीष्टरूप सिध्यति । मस्ानति । षण घातोः श्वात्वादेःः इदि षस्य सत्वे 

चिरि तिपि णलि धातोष्धिष्वे अभ्यासव्दे सादि्ोषे अत उपधायाः इति उपधाच्दधौ 

ससानः इति रूप भवति । नेनतुरिति । षण धातोः षस्य 'वास्वादे” इतति सतवे “परो 

खिट, इति भूते छिटि “तपतस्, इति तसि “परस्मंपद्ानाम्”, इति अतुक्ति “लिटि 

धातोः” इत्ति धातो द्वित “पूर्वोऽभ्यासः” इति पू्स्याऽभ्यास्षते “हलादिः शेषः” इति 

हर्लोपे “अत एकहस्मण्येः, इति एस्वेऽभ्यासकोपे अतुखः सारस्य श्सवे विस च कृते 

“सनतः, इत्यस्य साधुष्वम् । संतर । षण धातोिटि श्चौ उसि धातः दविसेऽभ्यासष्वे । क 
न क्षस्-शस् षादुष्दद्, चात तथा वकारादि घातु श्रौर खः शब्दे विदितिनो 

‹क्रकरारः उस क्तो पएत्वाग्यास लोप नदीं शे । 



| १देदे मध्यसिढान्तक्ोमुदी-- [ भ्वादि- 

ये विभाषा ।६1}४३॥ जनसनखनामात्वं वा स्यात् यादौ किडति। सायात्) सन्यात् ४ 
वज घज गतौ । व्रजति । चन्राज ! व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु \ शनरजत् ! 
तरजेत् । ्रज्यात् । वद्बजहन्न्तस्या ऽचः ।७२।२। एषामचो ब्ृद्धिः स्यात् पर- 
स्मेपदे सिवि । अव्राजीत् । अत्रजिष्यत् ॥ कटे चर्षीऽऽवरणयोः । कटति \ चकाट ¦ 
करिता ! करिष्यति । करतु । शकटत् । कटेत् । कथ्यत् । द्ययन्तच्धरण्चस- 

जायशिश्डयेदिताप् ।७।२।४॥ हमयान्तस्य, क्षणदेण्यन्तस्य, श्वयतेरेदितश्च वृद्धिर्न 
डादौ सिचि । अकटीत् ! चअकरटिष्यत् ॥ शपू रण । गुपृषू पडिच्टिपलि- 

“अत एकर इति एच्येऽभ्यासरोपे सस्य सतवे विक्षगे च विषिते सेनु" इति अभीष्ट 
षप सिध्यति । अय-सेनिथ, सेनथुः, सेन, ससान-ससन, सेनिव, सेनिम । सनिता, 
सनिष्यति, सनतु, अतनद् , सन्त् । ये तिमापेति अत्र जनत्तनखनां सन्छकोः? 
इष्यततः अनसनखनामिति रुभ्यते “हितं चः" इत्यत किति डिति इति रुभ्यते, येः 
इति "भराश्रयलवात्, '्यस्मिन्विधिः' इति परिभाषया सदादिविधिः । भत साह- जन 
सनखनामार वा यादौ वित्ति इति । ताय'दिति । षण धातोः षस्य सघ्वे आाक्षीरिडिः 
तिपि“इवश्च"इति तिप इकाररोपे “यासुट् परस्मे” इति यासुटि लिड आं बातुकश्वा- 
च्छुपोभावे सन् + यास + त्? इति जाते आर्शीलिडः किरवात् “ये विभाषा” इतति वेमा. 
पिके आत्वे “स्कोः इति संखोपे ख॒ आ यात् इति जाते सवणेदी्ं सायात्, इत्येक 
श्प मवति । अखत्ति आसवे 'सन्यात् इति तीय सिद्धमेव । अग्रे --अस्षानीत्-अस- 
नीत् , असनिष्यत् । इतिं । उज गतो । वजि, चवाज, चवजतुः, विता, विष्यति, 
वतु, जवजत् › वजेव् › चज्यात् , अवाजीत्-भवजीत्, अवजिष्यत् । इति । तर नति । 

चञ् धातोरंटि ख्टस्तिपि, शपि, अनुबन्धकरोपे च तत्सिद्धिः । भवा न'त् । चज् धातो. 
लंडस्तिपि अनुचन्धरोपे “इतश्च” इति तिप इकारस्य रोपे अटि, च्छो, च्छः सिचि, 
इचि गते “बार्धधघाुक शषः? इत्याधंघातुकसक्ञायासर् “जधंघातुकस्येड्वखादेः“ 
इतीरि, “अस्तिसिचोऽपृक्ते” इति इटि “वदच्रजहलन्तस्याचः इति बद्धौ “इट ईटि” 

इति सृरोपे सिञ्छोषस्यासिद्धत्वाभावात्सवणंदीर्ध अव्राजीत्, इति रूपस् । चट । 

कट धातोिरस्तिपे णक द्विववेऽभ्यासववे “हलादिः शेषः” इति रोपे "ङुष्टोश्ववुः” इति 

कस्य चुस्वेन चकारे “अत उपधायाः” इति शद्धो ^चकाटः इति रूपम् । अनर् । 

कंट्धातोलडरितपि, अआनुबन्धकलोपे अटि, “तश्च इतीकाररोपे सावंघातुकसरायां 
+ 

ये विभा -.जन्-सन्-खन्? धातुर््को भास हो, यज्नारादि ित्-डि तके १ चद्-वद् जन्, 

शरीर हलन्त धातुके “शरच्! को वृद्धि हो, परसमेपद् परक “सिच् के परे । ह्यधन्त--इकारान्त, 
मकारान्त यक्ारान्त धातु तथा कणु-शवस्-जागू घातु श्रौर ण्यन्त धातु एव धि धातुके '्रच्! को 
वद्धि ह, परस्मैपदपरक “सिच् % परे । गुषू-'यप्-धूष्-विच्च् -पण्-पन्' धातुर श्रायः 
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पतिभ्य श्रायः ।३।१।२८] एभ्य शाय" अत्ययः स्यात् स्वार्थे 1 'अनिर्ि्यौः 

प्रत्ययाः स्वार्थे भचन्ती"ति न्यायात् । सनायन्ता धातवः ।२।१।२२। सनादयः. 
कर्मोणडन्ता- प्रत्यया अन्ते येषा ते घतुसश्चा स्युः । 

सन् क्यच्-काम्यच् क्यङ्-क्यषोऽथा-ऽऽच7रक्किव शिज्वडो दथा । 

यगाय-ह्यङ-शिङः चेति दाददाएऽमी सनादयः | १ ॥ 
'सनायन्ता धातवः इत्यस्याञनन्तरं भूवादयः इटयेव सूजयिदु युक्तम् \ धाठुत्वा- 

ज्ञदादयः । गोपायति ! यादय आदवाठके वा ।२।१।३९॥ ाद्धधातुकविव- 

सायामाययद्णिक्षे वा स्युः ! ( कास्यनेकाच श्रास्वक्तव्यो लि ) कास चरा 

म्विधानान्मस्य नेत्वम् । शते लोपः ६1७1४ आादंषाुकोपदेशे यददन्ते, 

तस्याऽतो लोप, आढ्वातुके ! श्रामः ।२।४।८१॥ आम. परत्य लक् । ईथ्चा<खु- 
प्रयुञ्यते लिटि ।२।१।४० अआमन्ताल्विटुपराः छभ्वस्तयोभुप्रद्ु्यन्ते । तेषा 

द्वित्वादि । उरत् । ०1 ४।६द] अभ्यासस्य ऋतोऽतस्यास्रत्यये । प्रत्यवे कि--वत्रच । 

बृद्धि । गोपाया्चकार । द्विच्वान्परत्वायगि प्राप्ते । दिवंचने ऽचि ।१।१।५६॥ दि. 

ज्ञपि भाष्वे तम्बाधिता चो, ष्ठः सिचि, इचि गते, आधंधातुकखक्ञायाम् इटि, ईटि 

ख जाते “अतो हलादेकंघोः” इति घृद्धौ प्राप्तायां “ह्ययन्तक्तणश्वसजागुणिर््येदिताम्”” 

इति तश्चिदेधे “इट ईटि” इति खकोपे खिञ्कोपस्य सिद्धत्वात्सवणदीधं “जकटीत्' इति 

रूपस् । म्नष्दय इति । सन् क्यच कास्यच् क्यङ् क्यषाऽथाचारछ्िव् णिऽयो तथा । 

यगायेयङ्णिडश्चेति द्वाद्चामी सनादयः ) गापायति । गुप् धातोः ““गुपूधूपर्वि्डि- 

पणिपनिभ्य आयः, इति भय प्रत्यये “अआधंधातुकं शेषः” इति तस्याधेधातुकष्वेन 

“पुगस्तखूधूपधस्य चः इति गुणे “सनाच्न्ता धातवः इति गोपाय इत्यस्य धातुः 

सन्ञायां धातुस्वारकटि, रूटस्तिपि, “तिकशिरसार्वषातुकम्"” इति सावंधातुकसश्ायास् 

“कतरि शप्”, इति शपि, अनुबन्धरोपे “अतो गुणे? इति परश्पे "गोपायति, इति 

रूपम् ! नोपायाच्चकार । गुप् धातोः “परोत्ते लिट” इति छिदि प्र्षे तम्बाधिखा 

्रस्यय ह, स्वाथे । सना--'सन्? स ककर “कमणि, स्च> विहत “णड! पयन्त (द्वदश्च) 

प्रत्ययान्त कौ घातुक हो । सनूक्य -सन् , क्यच् › काम्यच् , ब्य् › आचराथेक किप् › 

सिच. , यड् , यक्, ्राय्, हैयड , णड -ये द्वाद प्तनाईदि है । आया--्ायवाठक्ो 
विव्नाम श्राय -ईव-रिडमरत्यय हो, विकल्पने 1 कास्य --“कास्, धातु श्रीर् “अनेकाच्? 

धातुम श्राम्” धरत्यय द्यो, (लि? कै परे । अतो--च्राधंधातुकके उपदेश कालम जो} श्रदन्त, 

उसके श्रकारका लोप टो, ग्रारधधातुकके परे । आमः--आाम्ः से पर् शलिट्गका ल. द्यो । 
कव्या -परामन्तपते “लिट पारक शः भूः शरस् धातुशरोंा श्रनुप्रयोग दो । उरत्-भभ्यास 

सम्बन्धी ऋवणंको अत् श्रदिश्च हो, परव्ययङ्के परे । दिस्वं--द्िष्वनिभित्त (त्रच) के परे 



१६८ मभ्यसिद्धान्तकोबुदी- [ भ्वादि- 

त्वनिमित्तेऽचि परे श्च श्रादेशो न स्याद् द्वित्वे क्तव्ये । गोपाया्चकतुः ! गोपाया- 
चकुः । एकाच उपदेशे ऽचुदा चात् 19 ५।१०॥ उपदेशे यो घातुरेकाजनुदात्त्च, 
ततः प्रस्य वलादैराद्धधादुकस्पेण्न । 

ऊखदन्तेयोति-रू-व्शु-शो-स्वु-नु-्-भ्वि-डोङ्-भिभिः। 
वृड-वुजभ्यां च वि्नकायो ऽजन्तेषु निहताः स्य॒ताः। १॥ 

कान्तेषु--शवलेकः । चान्तेषु-पच्-सुच्-रिच्-वच्-विच्-सिच. षट् ¦ छन्तेषु- 
भच्छयेक- । जान्तेषु-त्यज्-निनिर्-भज्-भल्-युज्-भस्न्-मस्न्-यन्-यु्-सन्-रञज्- 
विजिर-सञ्ज्-स्वञ. -खज प्चदश । दान्तेषु-अद्-धुद्-खिद्छिद्-वुद्-वद्-पय-मिद् 
वि्य-विनद् विन्द-शद्-सद स्विदस्कन्द-दः षोडश ¦ शन्तेषु-क्च् शुध्-वुभ्य-बन्धू- 

युध-रध्-राधू-व्यध्-रुध्-साधू-सिष्या एकादश \ नान्तेषु-मन्य-टनौ द्वौ । पान्तेषु- 

धगुपूधूपदिच्िपणिपनिभ्य आः इति निस्यद्् जयप्रव्यये प्राप्ते “भायाद्य जधं 
धातुर वा” इ।त विकसर्पेन आयग्रस्यये छते तस्य आधध्वातुकत्वात् ^ भुगन्तरबुएषस्य 
नः” इति गुणे “सनायन्ता तवः इति धातुसन्ञायां किटि “कास्यनेकाच आम् 
वक्तव्यः? इत्याश्प्रत्यये तस्य “भाधंघातुकसक्तायास् “अतो रोपः" इध्यल्लछोपे 
“आमः इति लियो लुकि, किटः छत्वास्स्ययरुकगेन गोपायामित्यस्य कृदन्तस्वा- 
स्पातिपदिकष्वेन सुुतत्तो ““करन्मेजन्तः ” इति अभ्ययस्वात् ¢“अव्ययादाप्डुपः 
इति तस्यापि छक "गोपायाम्, इष्यवशिष्टे ^" कुञ्चानुप्रयुज्यते किटि इति लिद्परः- 
कनि अनुप्रयुञ्यमाने "गोपायाम् क किट्” इहि जाते अन्न किटस्तिपि, त्तिपो णरूदेशे 
अनुबन्धलरोपे द्िस्वेऽभ्यासषंक्ञायाम् “उरत्? इव्यभ्यासक्वणस्य अकारे “उरण् 
रपरः इति रपरे च जाते 'गोदायाम् कर छ अः इति सूते “हलादिः शोषः इति 
ररोपे “छुहोश्वुःः इत्यभ्यास कस्य वचच्वे मस्यापदान्तस्वादुनुस्वारे “वा पदान्तस्यः' 
इति पर्तिकेऽनुस्वारस्य परसवे जकारे “अचो न्णित्ति” इति शद्ध परष्वाद्राधित्वा “सा 
वधातुकाधं "तकयोः इति गुणे “उरण रपरः इति रपरे “अत उपधायाः हूति 
घृद्धौ "गोपायाञ्चकारः इति । अनुदात्ताः के इत्य।का्लायामाह--मद् चन्तं 7 ति । 
उकारान्तः, चऋकाराम्ताः, यु रुव्णुक्षीडः स्नु चु घ्य द्वि ङीष् श्रिष्ड छन् 

म ताता जानाना 

्रजादिश नदीं हो, यदि द्वित्व कत्तव्य रहे । एकाच--उपदेशावस्थामे एकाच् भौर अनुदात्त 
जो धातु, उस्म पर श्राधेधातुकको इट न्धं हो । 

उड--दीघं ऊकारान्त श्रौर दौ ऋकारान्त घातु, ध्यु" घातु तथा रु, -्णु, शीड् , स्नु, 

ल, क, भि, डीड, श्वि, दृढः, बरृन् घातु-ध्नसे भिन्न जो एकाच् श्रीर् श्रजन्त धातु, 
वे “श्रनुदात्तः है । 



प्रकरणम् ] खथा-इन्दुमती-टीकादयोषैता । १६६ 

यप् -दविप्-लुप्-तप्-तिष्-त॒प्य-द्प्य-लिप् लुप्-चप्-शर्.स्वप्-खयखयोदश ! भान्तेषु- 
यभू रभ्-लभचयः । मान्तेषु-गम्-नम्-रम्-यमश्वत्वार- । शान्तेषु-कश-दंश-दिश्- 

डश्-ष्श् रिश-रश्-लिश्-विश् स्शशो दश ¦ बल्तिचु-कष्.त्विष्-त्ष् द्विप्-दष्-पुष्य- 
पिष्-विध्-शिष्-शुध्श्िष्या एकादश । सशन्तेघु-वम्-वसती द्रौ ¦ इश्तेषु-दट्-दुद्- 
दिद्-नद्-मिह्-रद-लिदह-वदहोऽथै । 

श्रनुदात्तः दलन्वेषु धातवसूयधिकःं शतम् ॥ 
गोपायाच्चकथं \ सोपायाचकधुः ; गोपायाचकू | गोपायाच्चकार । गोपायाच्वकर । 

गोपायाच्चछव । गोपाया्चङम ॥ गो पायाम्बमूव ! गोप्रायामाप्न । गोप ¦ जयुपरतु. । 

जगपुः ॥ स्वरतिसूविस्तुयतिधूञ्दितो का ।७२।४४। स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य 
वलादेरादधातुकस्येड् वा स्यात् । जगोपिथ ! लुगोप्थ ¦ गोपायिता 1 गोपिता । गेप्ता | 
एनान् धाद बजयित्वा एकाचः नजन्तघातवः अलुदात्ता इति कार्किथंः। 
पपायःन्भूव । शुपृधाततेः पाक्तिकं आयप्रव्यये गुणे धातुस्दाहिलटि अाम्प्रस्यये 
अल्छोपं लिटो कि, लिटपरशूप्रयोगे, लिटस्तिपो णलि “भुवो बुकटलुङ्ख्टिः" 

इति इक श्वित्वेऽभ्यापस्वे “हलादिः शेषः” इति कोपे दस्वेऽत्वे “ अभ्यासे चच” 
इति जश्त्वे च गोपायाम्बभुव? इति रूपस् । गोगयामास् । गुपृ्ातोरायप्रस्यये गुणे 
किटि, आभि, अर्रोपे छ्टि लुकि, “'@रश्चानुप्रयुभ्यते किटि" इति छिरपरकअसुधातोर- 
सुभ्रयोगे, छिटस्तिपो णि अनुबन्धरोपे “किटि धातोरनभ्यासस्य इति स्वे “पो 
ऽभ्यासःः इत्यभ्याससन्क्ायास् “हलादिः शेषः”, इति स॒रोपे , अत आदेः” इति 

दी सचगदीघ च मिखित्वा भ्गोपायामास' इति रूपम् । जुग्प ¦ रुप्धातो 
“आयादय आधधातुके वा» इति आयप्रत्ययामावपन्ते छिटि तत्स्थाने तिपि, त्तिः 
स्थाने ^परस्मेपदानाम्० इति णि, अनुबन्धकरोपे द्विश्वेऽभ्यासस्वे “हरादिः रोषः 
इति हरादेः शेषे “छुहोश्चुः” इति चुसेन अवे ““पुगन्तरूधूपघस्य च इति रुभे 
जुगोप इति सिद्धम् ! जुणोपिय~जु.प्य ! आयम्त्ययामावे गुपधार्तोख्टिः सिप- 
स्थरि, अनुबन्धरोपे, द्विस्वेऽभ्यासष्वे अभ्यासकार्ये च शजुगुप् थः इति स्थिते “दिट् 
चः, इष्याधंधातुकूसंन््ायां “पुगन्तदख्धूपधस्य चः इति गुणे “जाघन्नातुकस्येडव- 
खादः इत्ति नित्यामडागमे प्राप्ते तम्बाधिष्वा “स्वरतिदतिसूयतिद्जृदितो चः” 
इति वा इडागमे अचुबन्धरोपे गो पिथ' इति रूप् । इडागमाभावपकत--'ज्गो- 

लजुद्ात्ता--उइलन्त धातुम ९ सौ तीन धात श्रनुदात्त दै 
स्वरति--स्वत्यादि धातु शौर ऊदित् षतुघरो्े पर वलादि श्नरावधतुकको इका 

श्रायम् घो, 'वक्रल्पसे ! 

नोटः--स्वरत्यादिसे ससर शब्दोपतापयो.-भ्वादि ! शधूड. प्राणिगमेविमोचने~अदादि 



१७० मध्यसिदान्तकोमुदी- [ भ्बादि- 

गोपायिष्यति \ गोपिष्यति । गोप्स्यति । गोपायतु । श्रागो गयत् । गोपाेत् । गोपा: 
य्यात् ! गुप्यात् \ अगोपायीत् । नेटि ।७२।४। इडादौ सिचि हलन्तलक्लृणा ब्रद्धिन 

प्थः इति रूपस् । गोपायिता । गुपूघातोः “आयादय आर्धधातुके वा? इत्यायभ्रव्यवे 
“ुगन्तर्धूपधस्य च हति गुणे “सनाचन्ता धातवः" इति धातुस्वाङ्ल्टुटे, तस्स्थानै 
तिपि, सावंधातुकसं्ठायां शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा “स्यतासी लृद्धयोः” इति तासि, 
तस्य “आधधातुक शेषः” इत्याघधातुकष्वात् “ाधंधातुकस्येडवलःदे.” इति इडा 
गमे “अतो खोप» इस्यल्रोपे तिपो डादेशेऽनुबन्धरोपे डर्छसासस्य)दमस्यापि 

उदधी "गोपायिता इति रूपभ्र । आयप्रस्ययाभावपक्ते गुपो लुटस्तिपि ताहि, आधु. 
धातुबन्बे “स्वरतिसुतिसूयतिथुजदितो वा” इति पाक्तिके इडागमेऽनुबन्धरेोपे, 
गुणे, तिपो डदै, ड्यत् रिलोपे गोगना इति ख्व् । इडागमामावपत्ते `गोप्ताः 
इति यस । गोपागिष्यति । गुपृघाचतोः “जायाद्य आधधातुके वा» इत्यायभ्रस्यये 
““पुगन्तङूधुपधस्य च?» इति गुणे “सनाद्न्ता धातवः" इति धातुत्वाल्लृरि तत्स्थाने 
तिरि स्ये प्रत्यये आधधातुकसन्ञायास् “भाधघातुकस्येड्वरखादेः”› इति इडागमे “अक्त 
रोपः” इत्यल्छोपे षस्वे ख तर्सिद्धिः। आयप्रत्ययाभावपक्ते गुपधातोदटि, तिपि, 
स्ये, आधधातुकसं्ञायां गुणे “स्वरतिसूत्तिसूयतिधूजदितो वा” इति विकर्पेने 
डागमे षत्वे च `गोपष्यनिः इति । इडागमामावपक्ञे--गाप्स्यति । गोपायतु । गुपू. 
धातोः “गुपषूपविच्छ्पणिपनिभ्य आयः इष्यायम्रव्ययै छते जघवातुकृखे गुणे 
“सनाद्यन्ता धातवः” इति धातुत्वास्खोरस्तिपि, शपि, अनुबल्धरोपे “अतो रुणे 
इति पररूपे च कत्ते “एङः इति तिप इशारस्योत्वे तस्छिद्धिः। गोपाय्यान । गुप्. 
धालोरायप्रत्यये तस्याधधातुकूर्वात् “पुगन्तदुपधस्य च इति गुणे “सनायन्ता 
धातवः” इति धातुष्वादाश्चिकिङस्तिपि, “ख्डारिषि?, इस्याधंघातुकलात् शबभावे 
यासुटि, उटि गते “अतो रोपः" इति आयप्रत्ययस्याकारस्य रोपे “इतश्च” इति तिप 
इकारस्य रोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः इति सलोपे च तस्सिद्धिः। ""जायाद्य आध. 
धातुके वा” इचि जायप्रस्ययामावे गुपधातोराक्शीरिङस्तिपि अनुबन्धरोपे यासुटि, 
उट इस्व्छायां रोपे च ““किदाक्षिषि इति यासुटः किर्वादुगुणामावे जाते “दतश्च 
इति तिप इकारस्य रोपे “स्कोः सथोगाध्योरन्ते च" इति सलोपे युप्यात्' इति रूपस्! 
श्रगो भयीत् । गुपृधातोः “जयादय जाधंधातुे वा? इति पाकिके आयप्रस्यये तस्यः- 
धधातुकष्वात् ““पुगन्वरघुपधस्य चः” इति गुणे “सनाद्यन्ता धातवः इति धातुस- 

"पूड. प्रािप्रसतवे-दिवादि शरोर श्धून् कस्पने-सवादि तथा 'दूज् कम्पने-क्रयादि का भी 
यदय समभरना चाहिये । 

नेरि-- इडादि सच्? के परे हलन्त लक्षण ८ वदत्रनदलन्तरस्याचः से ) वृद्धि नदी दे । 



भरकरणम् | सुधा-इन्दुमती-दीकादयोवेता। १७१ 

स्यात् । अमोपीत् । अगौन्ीत् । भते भलि ८।२।२६। फलः परस्य सस्य लोपः 
स्याज्छलि परे । अगौप्राम् । गौप्डुः । अगौप्डीः । अगौप्तम् । श्गौप्त । अगौ 
प्म । श्गौप्स्व ¦ श्रगौप्स्म । श्रगोपायिष्यत् । शअ्रगोपिष्यत् । अगेोण्स्यत् । चि 
क्षये । क्षयति । चिक्ताय ! चिक्षियतुः । चिष्ियुः। “एकाचः इति निषेषे प्राते । 
00 1 क "~ ~ 

म्कायां “लुङः इति लुडि, “लुङ लडल्डःचवड्दात्तः” इस्यडागमे, लुः स्थने 
तिपि, अनुबन्धरोपे “तिङशष्सार्वधवातुकूम्” इति सावंघातुकसड्लायां सपि प्राप्ते 
तचम्बाधित्वा “च्छि लुकि” इति च्छो, “च्छः सिच्” इति चरेः अनुबन्धल्छेपे 
तशय भाधंधातुक्स्वादिति ‹ इतश्च इति तिप इकारस्य रोपे, वस्य “अस्ति- 
सिचोऽप््ते" इकति ईडागमे “जहल कोपः” इत्यरलोपे “इट ईटि” दति सुपे 
सिञ्छोपश्य सिद्धस्वास्छवणंदीर्धै “अगो पायीत्? इति रूपम् । श्रयोपीत् , अणोप्नीत् । 
"आयादय आर्धधातुके वा? इस्यायप्रस्ययामावे युप्धातोलंडस्तिपि, अटि, च्छौ, च्रेः 
सिचि, अलुवन्धरोप आधंधातुकसन्तायां गुणे “स्वरतिशुतिसूयति घूजृदितो वा इति 
विकरपेन इटि, “इतश्च इति तिप इकारस्य कोपे ईटि, “इट इटि” इकति सृङूोषे 

सव्णदोर्धे “वदचजदहर्न्तस्याचः इति प्रद्धौ प्राप्तायां “नेटि इति निषिद्धे अगो. 
पीत्ः इति रूपम् । इडागमामवे--जगुप् ख् ईं व? ईति स्थिते “वद्न्रजहरन्त- 
स्याचः" इति द्धौ “अगोप्सीत्, इति रूपम् ॥ अमोघाम् । गुपधातोलं सतस अरि 

तसस्तामादेशे च्छो, च्छः सिचि, अनुबन्धरोपे “वद्वनहरन्तस्याचः? इति शृद्धौ 
“खरो श्चि" इति सृरपे अगौक्षाम्ः इति किद्धम् । श्रनोशयिष्यत् । गुपूघातोः 
“गुपएघूयविच्छिपणपनिभ्य आयः" इत्यायम्रत्यये तस्याघंधातुकसक्तायाम् ५ पुगन्त, 

घूपधस्य चः इति गुणे "गोपाय, इसि जाते “सनाद्यन्ता धातवः" इति घातुखला- 
याम् , धाठ्वाचच कड, तस्य स्थाने तिपि, “लङल्डल्ङ्चदेडदत्तः५ इष्यटि 
“स्यत्तासषी लृटो” इति स्ये, जाधंघातुक शेषः” इति स्यस्थाधंवातुकल्वे “धं 
वाठुकस्येडवरा देः इतीटि “अतो कोपः इति यकारगताकारङोपे “ददतश्च इति 
तिप इकाररोपे, “आदेशप्रत्यययोः? इति सस्य षत्वे च छते अगोपायिष्यत् इति 

ख्यम् । श्रगोपिष्यत् । “जयादय आ्घंधातुरे वा? इस्यायप्रस्ध याभावे “अगोप स्थ 
त्” इत्ति स्थिते इटि च कते षस्वे च “अगोपिष्यत् इति । च्रगोप्स्यत् । अय 

प्रस्ययामावे इडभावे च 'अगोष्स्यत्, इति । क्षि क्षय इति । चयो नाश्यः, अकर्मकः! 

अन्वभांवितण्यर्भस्तु सकर्मकः, नाशनमिति तदर्थः 1 चिक्षाय । क्िधातोडिरस्िपि 

तिपो णखादेशे अज्ुबन्धसोप “टि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः 
इसि अभ्यास्सक्तायां “हरादिः रोषः” इति घरोपे “किं क्ति अः इति जाते “ङो 

शचदतो--"नलः ते प्रर ( सिच् सम्बन्धी ) सकोरका लोप ह्यो ल् कै परे । 



९७२ मष्यसिद्धान्तकोमुदी- [ +वादि- 

ऊखभृ्स्तुद खयश्चवो लिटि ।७।२।१३। कादिभ्य एव लिट इण्न स्यात् , अन्य- 
स्मादनिरोऽपि स्यात् । श्रवस्तास्वस्थस्यनिरो नित्यम् 1७1 २६१॥ उपदशेऽजन्तो 

यो धातु्तासौ नित्यानि ततः परस्य थल इण् न स्यात् । उपदेशे स्वतः ।अ२। 

६१1 उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्याऽनिदः परस्य थल इण्न ¦ ऋतो भास्द्वौजस्य 

।७।२। दद} तासौ नित्याऽनिर ऋदन्तादैव थलो नेट. मारद्राजस्य मतेन । तेनाऽन्यस्य 
कयि 

शत ५१०. 

श्चुः” इत्ति कस्य चल्वे “अद्यो न्णित् इति शरद्धौ तायाम् “'दुचोऽयवायावः, 

इत्यायादेश्चे च करते "चिच्तायः इति रूपञ् । एकाच ईति निषेधे इति । क्िधातोरेका- 

च्त्वात्, उददन्ता।दचयुरंखमिन्नधातूनामनुदात्तपवाम्युपगमादिति भावः! कषय । 

कुख्ष्ठष्टस्तद्ुखश्च इत्य्टानां समाहारष्न्ह्स्पञ्चनी सिटीति षष्टधथं सक्षमी । 

“'नेद्वक्षि कृति" इत्यतो नेति इडिति चानुवतते । “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्ः इति 

शरचुकः किति इति च सिद्धे नियमाथमिदन्तदेतदाह-- ए्॑दभ्य एवत्यादना 1 र चस्ता- 

सादति । भधानोस्थकोऽभाव।द्वातोरिति रभ्यते। अच इति तद्विशेषणम् \ तदृन्त- 

विधिः । “उपदेशेऽत्वतः” इव्युत्तरसूत्राद्ुपदेश्च इस्यपङ्ृष्यते, भाष्यभ्रामाण्यात् ! 'तासि 

च कलषः इव्यतस्तासीस्यनुवलंते । “गमेरिट् परस्मैपदेषु, इत्यत इडिति, “न 
च्रद्धथश्चतुभ्यः” इस्यतो नेति चानुवतते । तास्वदिति सक्ठम्यन्तादतिः, तदाह-- पः 

देशीऽनन्त $पि । उपदेगऽप्वन इति । अस्वत इति ददः । अवत्-हस्वाकारः सखः अस्य 

अस्तीति जवाद् “तसौ मव्वर्थै” इति भत्वान्न जश्ष्वस् । अच इति वजम् पूवसुत्र 
तन्न यदुनुघत्त तदप्यनुवतंते । तदाह-- उपदेशेऽकारवत इति । ऋत ई । तासो नित्यम. 

निट इति, थटीति, नेति, इडिति चानुवतते । भारद्वाजश्य मते छदन्ताद्धातीः परस्य 

नेडिति फएरितम् । हृनधूजादो “भचस्ताश्चत्?? द्रव्ये सिद्धम् । अतो नियमा्थेमिदभि- 

व्याह--ऋदन्तादेवेति । अनृदन्तास्परस्य तु थर इट स्याडेवेस्येवकाराथः । तदा 

ह॒ नन्यस्य स्यादेव नि । दुन्तभिन्नाश्परस्य थ इट् स्यादेदेव्यथः । श्रयमत्रेति ' कष- 

शरस्तदवख॒श्रुवो छटीतिः अचस्तास्वत्थल्यनियो निस्यभिति, उपदरेरोऽस्वत इति, चतो 
[ताक

त 

इस --ॐ रादि धातु चि पर दी “लिट्, को श्ट, नहा हो, पर क्रादिसे ्रन्य घातुके "लिट? 

चाहे वद श्रनिट् भी क्यो न हो, इट् होगा ही । अचः--उपदेशावस्थामे जन्त जो धातु वह 

यदि “तास्ति, भ्र्यय परे नित्य श्ननिट् हो तो उससे पर श्थल्' को ष्ट. नशं हयो । उपदेक्ष- 

उपदेश्चावस्यामें श्रकारवानू तथा 'ताक्ि' प्रत्ययके रहते नित्य अन्ि जो धातु उत्तपते पर॒ जो 

यल् उसको श्य् नदौ रो । तो--'तासि' प्व्ययके परे नित्य॒ निषद् जो 

अदन्त घातु उसते पर ही ध्यलः को टः नदौ हो, मारद्राजके मततत ( अरात् 

विकर्पसे ) । 



प्रकरणम् खुवा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । १७ 

स्यादेव । अयमत्र सद्प्रहः- 
सजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट् थलि वेडयम् । 
ऋदन्त ई दडः निव्योऽनिर् ऋ्यन्यो लिटि सेड भवेत् ॥१॥ 

चिक्षयिथ । चिक्ञेथ । चिक्षियशुः । चिक्षिय ¦ चिक्षाय--चिक्षय \! चिक्षियिव । 
चिक्षियिम । क्लेता । चेष्यति । कषयत । अक्षयत् । अङृ्ता्वधातकयोदोषेः 
1७181२५ अनन्ताऽद्स्य दीधः स्यायादौ प्रत्यये, न तु कृप्सावेधातुकयोः 
पयात्! सिचि चद्धिः परस्मेपदेषु !७1२।१। इगन्ता्गल्य ब्रदधिः परस्मैपदे 
सिचि । अक्षेषीत् ! श्रक्ेष्यत् ! तप सन्तापे ! तपति \ तताप; तेपतु. } तेपु" 1 

भारह्वाजस्येति च सूत्रचतुष्टयस्य विषयाणां सग्रहौ वच्य इत्यथः । भजन्त दति ! 
यो धातुः छदन्तमिन्नोऽजन्तो, हस्वाकारवान् वा तासौ निस्यानिर सोऽय थक विक- 
द्पितेटक इति पूर्वाघंस्यार्थः। अत्रे ईदृक् इत्यस्य तासौ नित्यानिदिव्य्थः। यः 
ऋदन्तस्तसौ नित्यानिट् सः थलि निस्यानिडिव्यर्थः । “अचस्तास्वत्” इति पाणिनि 
मते “ऋतो मारद्ाजस्य इति भारद्वाजमतेऽपि तस्य अनिटकर्वादिति भावः 
क्राचन्य इान । क्रायष्टभ्योऽन्यो धातुः छिटि निस्य सेडिव्यर्थः । कऋा्यष्टम्य एव परस्य 
किटि नेडिति 'द्सृश्धश्च"इति सुत्रेण नियमितस्दादि भावः षएवद् भद्रते चिधातो- 
रजन्तरवाततासो निस्यानिदलवाच्च थरु इडावकब्प इति सिद्धम् । तदाह- चपि, चि 
छे इति , भक्षेषीत् ¦ क्िधातोः “लुङः” इति दंड, तस्य स्थाने तिवादेरो अङ्गक्या- 
डागामे, च्टो, च्छेः सिचि, इचि गते, इडभावे, तिप इकारलोपे “अस्तिसिचोऽक्तेः 
इति ईटि विषिते “भिस ई त्, इति जाते “सिचि बुद्धिः परस्मेपदेषुः इति 
घद्धौ, सस्य षत्वे च 'अन्तेषीत्, इति रूपस्र 1 तपतु. तपृघातोखिटः स्थे 
मथमपुरुषष्धिवचने तसि, तसश्वातुलि, द्विषवे अभ्यासस्वे “हरादिः शेषः" इति धलेपे 
ततप्-जतुखः इत्ति जाते “असयोगार्किर् कित्” इति किटः कितवे “अत शकटख्स 
मभ्येऽनदेश्चदेकिटि” इत्यकारश्येखेऽभ्याखरोपे च कृते "तेपतुः इति रूपम् । 

भजन्तो-~-श्रजन्त् { या-प~-वा श्रादि) श्रवा अकारवान् ( पचादि) बाु तथां 
“तासिः प्रस्ययके परे नित्य॒ अनिट् जो घातु उसको थल्" भँ विकरल्पसे इट? होता ई । 
तथा तातिः प्रष्ययके परे नित्य निर् जो ऋदन्त धातु वह "थल्" म नित्याऽनिद् ( इट्कः 
निस्य निषेव ) होता हे । ओर कृ-ख-्ट भ्रादि भाठ धातुरपि भिन्न जो भर्निट् धातु, वह 
(लिटः मेंमट् ही होताडे। 

अङ्त्--मजन्त अ॑गको दीधे हो, यकारादि प्रत्ययक्रे परे ¦ परन्तु यकारादि छत्? भ्रौर 
सावधातुके प्रे दौथं नकौ दो । सिचि--इगन्त श्रणको ब्रद्धि हो, प्रस्व पदसिच्? के परे । 



९७४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ भ्वादि~ 
तेपिथ । ततप्थ । तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत् । तपेत् । तप्यात् । अता- 
प्सीत् । ् ताक्षाम् । चतप्स्यत् । निखस्तपतावनासेवने 1८।२।१०२] षः स्यात्! 
असेवन = पौनःपुन्य, ततोऽन्यस्मिन्विषये । निष्टपति । छम पाद्विदधेपे । 
वा श्राराम्लाशश्मुकमुज्गसु् सिन्नटिलवः ।३।९१।७०॥ एभ्यः श्यन्या, कर्तरि 
सावधातुके । पत्ते शप् । क्रमः परस्मैपदेषु ७ :19६} क्रमेदीरथः, परस्मैपदे 
शिति । ऋाम्यति । कामति ! च्म । स्वुकमो रनात्मनेपदनिभिन्ते 19 २।३६। 
यत्रवेट् । कमिता } कमिष्यति । करम्यतु । कामतु । श्चकाम्यत्। ्रकामत् । कम्पेत् 
मेत् 1 म्यात् । अक्रमीत् । श्करमिष्यत् ॥ चसु छम जमु भु च्रदने। 

भ्याप्)त्। तपृधातोलुंडस्तिपि “च्छि छि» इति च्छो, ““व्छे. सिद» इति 
सिचि, इचि गते “दुकाच उपदेशेऽनुदात्तः इति दइण्निषेधे, अटि, तिप 
इकाररोपे पृक्ते” इति ईटि, “वदन्रजहलन्तश्याचःः इत्यचो चद्धौ “अताप्सीत्? 
इति रूपम् । निसस्तभ्ताविति । "अपदान्तस्य मूधंस्यः इष्यविकाराच् । घः स्यादिन्युक्तं 
संगतम् । निसः सकारस्य ष्व स्यात्तपातो परतः, पौनःयुन्यभिन्ना्ै गम्ये इति 
भ्रकृतसूत्राथः एङितः । ।न्टपनीि । निस्पू्वात् तपृघातोलटि तिपि शपि “निस ठथतिः 
इति जाते “निसस्नपतावनासेचने, इति सस्य षत्वे "टना ष्टुः" इति तस्य ष्टसवेन 
तस्थ टस्वे "निष्टपति" इति प्रोक्तरूपसिद्धिः । प्रभाते निष्टपति सूयः अर्थात् प्रभाते 
सुयंः निष्टृष्य तपति इत्यथः । क्रम्य) । कञचु पादविक्तेपेऽथै धातुवंत॑ते, उकारस्ये- 
व्पक्तायां रोपे च तस्मारछटस्तिपि, अनुबन्धरोपे “तिद्घक्षिस्सावंधातुकम् इति सार्व. 
भरातुकप्वे “कतरि शप्” इति शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा “वा खाशभ्काशज्नमुक्मुक्ल- 
सुत्रसिदवटिरूषः” इति श्यनि जाते, शस्य नस्य चेव्सचार्यां छोपे च क्रम् य ति, इति 
स्थिते “क्रमः परस्मेपदेषु" इति कम उपधाया दीघेववे च कते “काम्यति, इति रूपम् । 
प्ते शपि दीर्धे्वे च--कामतिः इति रूपम् । स्वक्रमोरनि । षंचम्यर्थै षष्टी । आत्मनेपद्- 
निमित्तस्याऽभ्ाव इति जनात्मनेपदनिमित्तम् , तस्मिज्निति अभावो ननर्थं इति 
"अथां भावे अव्ययीभावेन सह नन्तस्पुरषो विकरण्यतेः इत्युक्तेः-खमासः । आत्मने. 
पदनिमित्ताभवे सति स्नुक्रभ्यां परस्य वरायाधंधादुकस्य इडागमः स्यादिष्यथेः। 
स्नुक्रमोरयुदात्तोपदेशाऽनन्तभावादिटि खिद्धे वचननिदं नियमयति--अतरैषे डिति । 

निसस्व--पौनःपुन्यसे भिन्न श्रयमे नितः के सकारको षत्व द्रो, तप्? धातु के परे। 
वाञ्चाश्ञ-घ्रालः स्लास् , भ्रम् › क्रम्, क्लम् , स् , जुट् शओरौर लष् धातुर्रोते (इयन्? प्रत्यय हो, 
कत्रेथक सावधातुकके परे, विकल्पे । ऋमः-क्रम' घातुको दीं हो, परस्मैपद "शित् के प्रे । 
श्नुक्मो--प्रातनेपदनिमित्त दीन सस्तु रीर क्रम् धातुसे पर दी वलादि आधवातुक्षको 
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षिवुङ्गसचमां शिति ।७३।७४। एषामचो दीधः स्याच्छिति ) ( आङि च्म 
इति वक्तव्यम् ) आचामति! श्डि किम् १ चमति 1 विचमति। श्चमीत् 
खल संचलने । स्खलति 1 चस्वाल । अतो दरान्तस्य ।७।२।२। अतः समीपौ 
यौ ररौ, तदन्तस्याऽङ्गस्याऽतो बृद्धि. परस्मपदपरे सिचि । अस्ालीत् । अस्खलि- 

केन ““उपध्नोष्यते जरेनः इति भावा्थेरकारे इण्न इति फलरमिस्यखम् ' अक्रमीत् । 
ऋय धात।रुङस्तिपि, अटि, च्छौ, च्छे. सिचि, इचि गते, इटि, तिप इकाररोपे इटि 
खरोपे, “अतो हखादेर्छघोः इति षद्धौ प्रा्तायाम् “टुम्पन्तक्तणश्वसजागरणिः इति 
निषिद्धे "अक्रमीत् इति । एव क्लसुचमा सिति । एषां शिति परतोऽ दीः स्यात् 
इति सूत्रा, । आानामति इति। अ!पूर्वाचसुधातोखटि तिपि श्चपि तस्य श्षिस्वेन 
“षिबुक्छयुचमां क्षिति?” इति उमोरचो दौघष्वे “भाचामति? इति रूपं सिध्यति । 
प्राड का. । जाड चमोरदीघस्वभित्य्थाभावे चमोरप्ययाडपपूर्ाचद्ुत्ति परतः दीधंत्वं 

श्रसञ्येव 1 सेन चच "चमति? इध्यादिस्थकरे श्वामतिः इति शाब्द्षाख्विर्द रूपसिद्धिः 
स्यादतः “आड इष्येव वक्तव्यमिति भावः । अत एव “वचमतति, चमति, इस्यहौ न 
दीर्ध.। अग्रे तु-चचाम, चिता, चमिन्यति, चमु, अचमत्, चमेत्, चम्यात्, अचसीत् 
अत्र न वैकर्पिकषुद्धिः “दधन्त” इति मान्तस्वेन तच्धिषेधात् । अचमिष्यव् । 
धु जमु चमु भदन । कट्-दुमति, जमति, क्षमति । स्खनतीति ! स्खरु संच 
रने अस्माद्धातोः ्वतंमाने लयः इति रखूटि 'तिपृतस्ः इति तिपि “लिङशित्ः इति 
तिपः सावंघातुकसक्ायां शपि श्चस्य छश्चक्वेति इत्सन्तायां रोपे (स्वलतिः शद्युच्छ- 
शवस्य सिद्धिः । श्रता परान्नस्येति । “सिचि शुद्धिः परस्मपदेषु" इव्ययुश्त्तस् । भङ्गस्येः 
स्यधि्ृतम् । ^हर अन्तस्य इति देद्ः । ल् च रश्चेति समाहारटन्द्रात् षष्ठेकवचनं 
लक्षम् । लरस्यान्तस्येत्ति समानाधिकरण्येनाऽन्वयः । जत इति व्यधिकरणष्ठयम्तम् । 
तच्च अन्तस्येरयनत्रान्वेति ! अन्तशब्दः समीपवरतिंवाची । तथा च अतः समीपडतिनो 
हृरस्येत रुभ्यते । हरस्येस्यङ्विशेषणत्वात्तदन्तविधिः । ततश्च अत्समीपवतिरेफलका- 

रान्तस्य अङ्गस्य सिचि धृद्धिरित्ति कभ्यते । अत इव्याधृत्तं इद्धौ स्थानिव्वेनाऽन्वेति । 
श्रसटान्गीत ) स्खल लुङि च्छो “इरेः सिचः इति सिचि इचो रोपे (आधधातुक शेषः? 
इति सिच घाधंधातुकस्वे आर्धंघातुकस्येड्रादेरति सिच इडागमे तिपस्तस्य 
'लघृक्त एकाल् इति अप्र्तसन्तायां “अस्तिसिचोऽपृक्ते इति ईडारामे इट् 
&टिः इति सिचो रोपे सवर्ण॑दी्चै द्धो “अस्खाखीत्" इति । अन्न सिचि शद्ध 

इ्टहो। िव-ष्िवु, क्लमु रौर चम् धातुके श्रच्ःको दीघं हो श्दितः के परे। 
भाद्धि-य-ग “त्राङ उपसर्ग॑क नवम्, घातुको दीघं हो पेसा कहना चाहिये । असो- 
के सभीपवन्ती जो लान्त+तदन्त जो श्रग, त्स्सम्बन्धी जो श्रत् उसको वृद्धि हो, षरस्मेष्द 
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ष्यत् ॥ त्सर छश्गतौ । अत्सारीत् ॥ पा पने । पा घ्ा-ध्पा-स्था-्ना-दाख- 
दशय-ति-सति-शद्-सदां पिब-जघ-धम-तिष्ठ-मन-यच्छु-पश्य-च्छं -घो- 
च्ीय-सीदः।७३।७८} पादीना पिवादय- स्थुरिर्वज्ञकशकारादौ रस्ये परे । पिबा 
देशोऽदन्तस्तेन न गुण" ! पिबति । श्रातं श्रौ खल्लः !अ६।३५। अदन्तादवातोणल 
द्नौकारादेशः स्यात् । पपौ ! आतो लोप इरि च &६।७]द्४ च्रजायोरावातुकयोः 
किड्देरोः परयोरातो ज्ञोपः ¦ पपतुः । पपुः 1 पपिथ । पपाथ | पपुः । पप । पपौ । 
पिव । पपिम। पाता! पास्यति! पिबतु ! अपिबत् । पिवेत् एक्लिङ्िः 

।६1९।६७॥ घुसज्ञाना मास्थागापिवतिजदातिस्यतीना चाऽऽत॒एत्वमाद्धधातुके किति 
लिंडि ! पेयात् । शलूुग्विकरणाभ्लुर्विकरणयो रतुग्विकरणस्येव धद्णंः, तेन पा रक्षे" 

"नेरिः इत्यनेन बाधित्वा “अतो हलादेः इति प्राक्ठां बिकरपश्रुद्धि अतो द्रान्तस्य 
दश्यनेन श्रवाय नान्न द्धेः प्रतिबन्धः इत्ति भावः। अमरे अश्लटिष्यादिस्यादि । 
त्वर गतौ ! सरति, वस्सार, रषरित।, त्सरिष्यति, त्सरतु, अस्सरत् , रसरेत् , स्सयात् , 
अष्छारीत् \ अन्र निध्या शद्धः अतो लरान्वस्यः हति सुत्रात् । अस्सरिष्यत् । पाध्ा- 
न्मेत।पाध्राध्मा स्था म्ना दाण् दक्षि अति सति शद् सद् एषां हन््वात् प्रथमाबहू- 

द्वनम् । पिब जिघ्र घम तिष्ठ मन च्छु पश्यङच्छ धौ शीय सीद् एषां हन्द्वात् 
प्रथमाबष्टुवचनम् । यथासकष्यमादेलाः । “शिबुक्टसुष्वमां जिति” इध्यतः हितीत्थनु 
तंते । च चास्लौ इरति कर्मधारयः । बद्धासिक्तप्रस्ययविशेषणस्वात् तदादिविधिस्त 

द्टः--इत्सन्नकेपि ! पिबति पाधातोः “वतमाने ङट्? इति छुटि, र्टस्तिवादेशे सावं. 
धातुकसख्ायां “कतरि क्षपः इ शपि अनुबन्धरोपे श्िव्वास्ताचंघातुकसन्लायां 
'प्रा्राघ्मास्थाम्याः इत्यादिना पास्थाने पिवादेदो, वपिषादेशस्यादन्तत्वाद् गुणाभावे 
पिव अ तिः इति स्थिते “अतो गुणे" इति पररूपे "पिवति" इति । पपौ । पाघातो 
िटस्तिपि, तिपो णरदेशे असुबन्धरेपे “छिरि धातोरनभ्यासस्य, इति द्िष्वे 

“सिच् के पर । पाश्रा--इत्सक्चक शकारादि प्रत्ययके परे "पाः प्रादि धाठु्रोको यथक्रमसे 
पिबादि श्रादेश्च द्ये! ( अरात् पाकतो पिव, घ्राको जिघ्र, भ्ाको षम, स्थक्रो तिष्ठ, म्नाको 
मन, दाक्षो यच्छ, दृश्चको पश्य, ऋको ऋच्छ्, खो धौ, शदको सीय भ्रौर सदको सीद 
श्रादेश् हो) आत भओौ--्रादन्त धातुते पर “एलः को भौकार श्रादश्च दो) 

आतो- अनादि कित्-डित् आधधातुक ओर “इटः के परे श्राकारका लोपदो 
एङि-घुसंक्षक धातु तथा मा माने, छा गतिनिवृत्तौ, गे शम्दे, पा पाने, ओहाक् व्याये, 

शौर षोऽन्तकमणि भातु संबन्धी ्राकारको एल हो, श्रायधातुक्र कित्-लिङ्कै परे । 
नोरः--घुसक्षकते (दाधा ध्वदाप्? से विदित श्वुसक्ञक अर्थात् हृदान् दाने, दाण दाने, 

दो ् रवखण्डने; देड रक्षणे, इधान् धारणपोषणयोः शरीर बैट् पाने का तथा भास्थादिसे माङ् 
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इत्यस्य नेत्वम् । "गातिस्ये'ति सियो ल्लुक् ¦ ्रपात् । श्रपाताम् । श्रावः २७) 
१९०] सिजलुकि आदन्तादेव भेजुस । उस्यपदान्तात् ।६।१।६६। अपदन्ता- 

दवर्णदुसि पररूपमेशनादेश्वः । श्प" । अपास्यत् । गले शलं इषेक्षये । ग्लायति 
आदेच उपदेरो ;शिति ।६।१।४५। उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वं, न तु शिति 
जग्लौ । ग्लाता ` ग्लास्यति! ग्लायतु 1 अग्लायत् । ग्लायेत्! का.ऽन्यस्य 
संयोगादेः ।६।६।६८। षघुमास्यादेरन्यस्य संयोगदिर्घातोरात एत्व वा, अद्र॑धातुके 
किति लिङि । ग्लेयात्-ग्लायात् । वमरमनमाता खक् ख 15२) 9३। एषा सक् 

““पूरवोऽभ्यासः इति अभ्याससन्ड्ायां "दहस्वः” इति हइस्वस्वे पपा अः इति 
जाते “आत अ णलः इति णर ओत्वे बृद्धो च सयां ष्यपौः इति । 
श्रणात् ' पाधातोलुंङस्तिपि, च्छो, च्छः ।सचि, “गातिस्थाघुपा०» इति सियो शोषे 
तिप इक्छाररोपे अङगस्याडागमे च छते अपात्, इति । मा" इति । “शेजंस्, इति 
सत्रमयुवर्तते। “आतः शिउलुगन्तादिति चक्तश्यमर् इति वातिकात् सिज्छु कीति क्य 
ते 1 “सिजभ्यस्व, इति षु्वसूत्रेणेव सिद्धं नियमाथमिदम् । ददाह-मिः्लु र स्थाना । 
अटः । पाधातोच्ंडः स्थाने प्रथमपुरुषवहुषचने क्लावागते अरि, च्छ, च्छः सिचि, 
““गातिस्थाधुषामूम्यः इति सिचो छोपे “भावः, इवि श्ेजंसि लस्येत्छन्श्ताभं लोचे 

“उस्यपदान्तात् इति पररूपत्वे सस्य स्स्व विसरगत्वे च “अगुः इति ख्व् । 
जग्नौ ! उेधातोरटिटस्तिपि, तिपो णशछादेशे “आदेच उपदेशेऽशिति" इश्यास्वे सति 
“छा अ इति जाते ““छिटि धातोरनभ्यासस्य, इति द्विषे “पूर्वोऽभ्यासः, इति भम्बा- 
सष्वे “हस्वः” इति अभ्यासहस्वस्वे “हखछाविः शोषः” इति खलोपे “ङुष्ोश्ुः, इदि 
गस्य जे “अत अओौ णः हध्योध्वे “बुद्धिर” इति शद्धो च सत्यां 'लग्ोः इति 
रूपम् । म्लाता । ग्डेधातोखरस्तिपि, दासि, तिपो उष्वे, "मादेक उपदेशेऽशिति 
इति ग्केधातोरास्वे डिरवसास्यादमस्यापि टेडीपे छाताः इति रूपस् । स्ठेयात् , 
ग्लाय त् ! उरेघातोराक्लीकिङस्तिपि, तस्य “लिक्ाशिषिः इस्यार्थधातुकस्वे, शनभाबे 
यासुटि, “आदेच उपदेशेऽशिति" इध्याश्वे तिप इकारखूपे “स्कोः संयोगाश्रोरन्ते 

माने, छा गर्तिनवृ्तौ, गे शब्दे, षा पाने, शरोद्यक् त्यागे ओर षौ भन्तकमेशि--हन धातुर 

का ही महण करना चाहिये । 
आतः -.सिच' का घ्ुकः होने पर श्रादन्त घातुसे पर ही श्ञि" को जुस्! दो । उस्य- 

शरपदान्त श्रवणं पर "छत्" क परे पूव-परके स्थानम् प्रलूप णक अदे हो । आदेच-- 
उपदेश्चम णन्तं धातुक राच दो, किन्तु शशिः दे परे नदीं हो । वान्य--यु-सा-स्थादि 

धातु भिन्न सयोगादि आदन्त ध।तुश्रोकि च्रकारको विदत्पसे एत्व हो, भ्राधधालुक शि 

लिडके परे! यम--यम् › रम् ; नम् शरीर श्रादन्त धातुको "सकं हो तथा ( एक दही साथ) 

१२ म 
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श्यात् , एभ्यः सिच इट , परत्मेपदेष्ु । श्ग्लासीत् 1 अग्लास्यत् ५ एव~म्लाय 

तीत्यादि ॥ धेर पनि । धयति । दधौ । धाता । धास्यति । धयतु ¦! अधयत् । 

धयेत् ) दावा उवदाए ।१।१।२०॥ दारूपा, धारूपाश्च धातवो घुसंजञाः स्युदपृदपौ 

विनां \ घेयात् । विभाषा घेदश्योः ।२।१।४६। शाभ्यां च्तेश्व वा । वद्धि 

च» इति सकोपे "वान्यस्य संयोगादे › ईष्येस्वे “उङेयाच्, इति । प्ते वाग्रहणादेखवा 

मावे कायात्, इति । अग्लासीत् । सङेधावोलेडस्तिपि, “च्छि खडि" इति ष्की, 
““¶द्केः चिच्,” इति सिचि, इचि गते, ^“लु ङलङल ऊचवड्द्ा तः" इत्यटि, “अग्े स त्? 
इखि जाते “भादेष्च उपदेदोऽश्ितिः इति गक घातोराष्दे “यमरमनमातां सक्च” इति 
जङ्गक्य सकागमे सिचः सकारस्य इडागमे च कते “अग्छास इ स तिः इति जाते 
धइृतश्चः” इति तिप इकारस्य कोपे तस्याए्कसंत्तायाम् “जस्तिक्षिचोऽ्क्ते” इति 
इडागमे “इट इटि” इति सिचवः सकारस्य रोपे ““सिजकोप एकादेशे सिद्धो 
वाच्यः” इति खक्छोपस्य सिद्धत्नात् सवणदीषं 'भग्लाफ्रीत् इति रूपम् । म्ले = हषंये 
इस्यक्य बु--म्कायति मम्ठौ इ्यादि। धयति इति । धेट् = पनेऽस्माद्धातोरव॑र्वभाने ङटि 

लिपि शपि “एष्वोऽयबायावः, इति अयादेशे “धयतिः इति रूपं सिध्यति । दधाविति । 
पेट पाने छिदि भश्िदहिषयस्वात् "आदेच उपदेशेऽशिति, इति आसवे धातोष्टिस्वे पूर्व 
स्थाऽभ्याससंसार्था-'हस्वःः इत्ति द्वे "अभ्यासे चच इति घस्य दस्मै 'जआत जी णर 
इति अकाराम्ताद्ातोः परिमर विध्माने णलि जौश्वादेशे “उृद्धिरेचिः इति शुद्धौ 
दधो, इति रूपं परखिभ्यति। धयिता-बयिष्यति-धयतु-अधयत्-धयेत्। दाधाख्िति । 
देस्यनेन स्वाभाविकाकाराम्तयोः “इदान् = दाने-दाण् = दाने” इत्यनयोः, कृतास्वयो 
दो = भवखण्डन -दे्कः-रणे इति ङाक्षणिकयो हणम् । “अदाप्? इति निषेधात् । 
बेत्वनेनाऽपि इधाभ् इति स्वामाचिकारान्तस्य काक्णिकस्य छृताश्वस्य ““धेट्” पने 
इत्यस्य च अहणं मवति । “अदाप्? इति निषेधात् । यदि इदान् इधान् इष्यनयोरेव 
घुसं स्यात्तदा 'भदापः इति दापदेपोनिषेधकरणं भ्य्थमेव स्यात् । अतो वुपृदेपो 
स्वाभाविककाङणिकाशारान्तयोनिषेधवबषादेव स्वाभाविकलाश्णिकाकारान्तयो 
दारूपधारूपयोः धास्नोः घुसंज्ञा भवतीति प्रतीयते) अत एव “अदाप्? इति निषे 
धस्य सार्थक्यञ्र । चेयादिति । धेट् पाने धातोः आक्षीरिङिः तिपि इतश्च, इतीकारषछोपे 
“लादेश उपदेशेऽशितिः, इति धेट आसवे धा + त्? इति जाते “यासुटृपरस्मे” इति तिपो 
यासुडागमे टिस्वादाद्या्यबे लिङ आर्धघालुक्वाच्छुपोऽप्राक्तो (दाघाभ्वदाप्? इति 
संसाया "एरिहिः इति भाषे च करुते "धेयात्? इत्यस्य सिद्धिः। विभाषां षेटग्योरिति। 
~~~ -~------------~~~--~------~~~--~----~ 

ससे पर जो {सच उसो इडागम हो, परस्मेपदके परे । इाधा- षदा रूप तथा श्वाः रूप 

भतुभरोफौ धुसवा शे, दाप्-देप् को छोडकर । विभा-्ेद् शरीर “धिव, यातुश्रेसि पर च्लि" 
को “अङ, हो, निकरपसे । अङ्धि नङ, पर श्रनभ्यास धात्ववयव प्रथम पकाचृकतो तथा 
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1६ १।१९। अनभ्यासधात्ववयवस्य प्रथमस्येकाचो दे स्तोऽजादेद्वितीयस्य । अद- 
घत । श्रद्धताम् । अदधन् । विभाषा घाचेरश्लाच्डालः ।२।४।७न। 
एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात् परस्मेपदे ¦ अधात् । श्रधाताप् \ श्रघु. 1 

च् 

पत्ते इटसको । अधासीत् | श्रधासिष्टाम् ¦ धासिषुः ॥ दे न्यक्करणे ) 

च्छिलुडीस्यनुवतंते । "णिचि, इत्यतः कतरि चेति चालुवतंते । अरदधदिति ¦ धेट् = 
पाने धातोः आदेच उपदेशेऽशिति, इति आच्वे लड तिपि अनुबन्धकोपे 
मध्ये च्छो "विभाषा धेदुश््योः, इति धरेश्श्ङि “चडि, इति द्धस्वे “पूवो भ्यासः, 
इति पूवस्याभ्यासघंत्तायं हस्वः इति हस्वे “अभ्यासे चर्च” इति धस्य 
द्वे “दुङरङ इति अङ्गस्याडागमे "अदधा +अ +-त्? इति जते “तो 
कोप इटि चः इति आकारछोपे परेण संयोगे सति “अदधवः इति खूपं जायते ! श्रदध- 
ताभिति ¦ धेट् धातोराश्वे खडि तसि 'तस्थसथमिपां तांतंतामः" इति तसस्तामादेखे 
स्री "विभाषा पेट्श््योः" इतति वैकलिपङे डि "डि, इति धातोद्धिस्वे पूर्वस्याऽभ्या- 
सत्वे हस्वः इति हस्पेऽभ्यासस्य चर्त्वैन दत्वे “आतो रोप इटि चः इति आङ्ञोपे 
चच छते “भदधताम्” इति रूप भवति । अमरे अदघन् इष्यादि । चङ्भावे-वेभाषा 
घधेटशञाच्छस हति । ण्य्षत्रियाषं” इत्यतो लुगिव्यजुवतंते । "गातिस्थाः इत्यत 
सिचः परस्मेपदेष्विति चानुवतते । अ्रधादिति । धेदूधातोः “जादेचः इति आश्व लुडि 
तिपि “इतश्च इति इकाररोये च्छ “उे" सिच" इति सिचि "विभाषा घ्रापेदृश्चाच्डासः 
इति सिचो वंभाषिके रोपे अङ्गस्य श्टुङ्लक इष्यडागमे "अधात्, इति रूपम् । 
अधा मिति । धेट्धातोराश्वे ठु तवि (तसथ, इति तामदिशले ष्टौ “इरेः सिचः 
इति सिजादेशे विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः, इति वेकरिपकसिचो लुकि "लङः कड इति 
अङ्गस्याढागमे च कते जधातास् , इति रूपमिति मावः । अरघुरिति ॥ धेटः ° जादेचः 
इति आसवे लुडि “आतः इति ञेजंसि च्छो "डेः सिचि न्विभाषा घ्राधेद्ः इति ऊोपै 
ऽइ स्याडागमे जधा + उस् इति स्थिते लङो इडिच्वेन "आतो कोप इटि च, इत्याज्ञोपे 
च छते परेण संयोगे सस्य रत्वे विसे च छते "अधुः इत्यभी ` रूपं संपद्यते । 
अग्रे अघाः इत्यादि स्पष्टमेव । सिचो छंगभावपत्ते तु-प्रवासीदिपि ॥ अधा +-सृ+-त्ः 
इस्यवस्थायां तिपोऽश्कसंक्तायां अस्तिसि्ोऽष्क्तेः इति, इडागमे "यमरमनमातां 
सक्च इति सिच इडागमे घातोः सगागमे च अज-घा-स्-द-स-ईद्, इति ते 
इर ईटि, इति सिचः सस्य रोपे अकः सवणे दीधः" इति दीघं छते अधासीत् इत्यस्य 

सिद्धिः फरुत्ति । श्रधासिष्टामिति ॥ अ+ घा +सू+ ताम्, इति सिचो छखुगभावपदच 

भनादिकि द्वितीय एकाच्को द्वित्व हो । विम्रा्ा घ्रा-श्राः धातु, पेट् वातु, ओ धातु, दो 
धातु श्रौर षो धातुर पर “सिच् का ठु हो. विकल्पते, परस्मैपदके परे । 

नोर शस वर्म घ्रा गन्धोपादाने, पेट् पने, शो तनृकरणे, छे छेदने भ्रौर षो अन्व- 
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यायति ॥ द्वे स्वप्ने! द्रायति ॥ भरे वृक्षौ! ध्रायति ॥ ध्ये चिन्तायाम् । 
=, ४४. 

ध्यायति ¦ दध्यौ । र शब्दे । रायति ॥ स्त्ये ष्छ्यं शब्दसङ्खातयोः । स्त्यायति 
षोपदेशस्यापि सत्वे छते रूप तुल्यम् , षेोपदेशफल तु तिष्ट यासतीश्यादौ मचिष्य- 

न्यमरमनमातां सक्च इति धातोः सकागमे सिच इडागमे च टिखकित्त्वाभ्यां जाद्- 
न्तावयवे अ + धा +स् द + सू+- ताभ् इति जाते "आदेश्च इति षष्वे “अधासिष्+ 
ताम्” इति स्थिते ष्टुना टुः इति ष्टुरवे च इते 'अधासिष्टाम्' इति सूपं प्रसि- 
ध्यति । प्रार्षुरिहि, धेट्. धातोः "शआादेचः इति श्वे लुडि श्यी ्षेरुसि च्छौ श्टेः 
सिचि सिचो खोपामावपक्ते तस्याधंधा्ुकत्वात् "यमग्मनमातां सक्दः इति सशि 
इटि चाङ्गस्याडागमे अ +-धा+स्+ इ +स् + उस्, इति जाते जातेऽपरसकारस्या- 
देशष्रस्यययोरिति षत्वे अधासिष् + उस् ̀ इति स्थिते परेण सयोगे सस्य शस्व विसर्गे 
च कृते 'जघादिषुः" इत्यस्य सिद्धिः । अभ्रे अधासीः-अधासिष्टम-जधासिष्ट-अधासि- 
षम्-अधासिष्व-अधासतिष्म । अग्रे अधास्यदित्यादि । चायतीति ॥ घै न्यक्रणे 
अस्माल्िटि'तिपि श्चपि शए्चोऽयवयावः इत्यायादेशे च छते ्यायतिः इति रूपं 
संपन्न भवति अपरे दद्यो-याता-चास्यति-चायतु-अायद-द्यायात्-अद्यासीव्- 

अघयास्यदिव्यादि ॥ श्रायनि इति । दै स्वप्नेऽस्माद्धातोः छिरि तिपि शपि आयादेशे 
"दायति, रूपम् । अग्र दृद्रौ-दराता-दरास्यति-द्रायतु-अद्रायत्-द्रायेत्-दरेयात्-द्ायाव्- 
अद्राषीत्-भद्गास्यत् इति । धयतीति । श्रै वृक्षौ धातोर्छटि तिपि श्चपि भायादेशे 
घ्रायतीवि रूपम्। भमर द॒ध्री-ध्राता-घ्रास्यति-घ्रायतु-अध्रायत्-घ्रायेत्-प्रेयात्-घ्रायात् 
अघरासीत्-भध्रास्यदिव्यादि । ध्यायतीति ॥ ध्ये चिन्तायाम् अस्माद् ङटि तिपि 
शपि जादे रूपम् । अभे दध्यौ-भ्याता-ध्यास्यति-ध्यायतु-अध्यायत्-ध्यायेत्-ष्ये- 
यात्-ष्वायाव्-अभ्यासीत्-अभ्यास्यत् । रायतीति रेशब्देऽस्माद्धातोर्च॑तंमाने रटि तिपि 
शपि जायादेशे रूपं भवति। अभे ररो-राता-रास्यति-रायतु-अरायत्-रायेव्-रायात्- 
भरासीव्-भरास्यत् } रस्यायतीति ॥ स्व्ये-ष्टयै-भनयोधांतोव॑तंमाने टि तिपि श्ञपिं 
'धासवादेः षः सः इति अपरधातोः षश्य सतवे ष्ट्स्वस्य निधृत्तौ उभयोरपि आयादेशे 
स्त्यायति इति रूपं भवति । षत्वपारणछं तु वश्यते तिष्टयाक्षति इव्यादाविति ! 
तिष्टतीति 1 एय घातोः छृतस्तस्वास्वनि आवे सत्याश्च इति सच्न्ताल्लटि तिपि शपि. 
'खन्धशञोः' इति द्विसे “शपूवोः" इति सकारथकारनिषृत्तौ "तास्त्यासतिः इति स्थितेऽ- 
भ्यासहस्वे सन्यतः, इत्ति इस्वे खकारस्य इणः परस्वाद्देश्चक्षकारस्वाच्च षत्वे तिष्टया- 
स्तीति रूपस् । स्वाभाविकसकारदिष्वे व आदेशसकारदिष्वाभावात् षत्वं न 
स्यादतः येः इति छर्वषस्वपाटस्यावश्यकतेति भावः । खायतीति ॥ खे खदने 

कखन धातुर्भोका महण सममना चा्िये । 
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ति ॥ खे खदने । लायति ॥ क्तं ज षे क्षये । क्षायति । जायति । सायति ! शधुमा- 

स्पेःत्यत्र, विभाषा घ्ाचिट् इत्यत्र च स्यतेरेव हणं, न त्वस्य, तेन॒ एत्वसिज्जकौ 
न ¦! सार्यान् । श्रस।सीत् ¦ क से शब्दे ॥ द र पाके! धं स्रो शोषे ॥ 

पायात् 1 श्रपासीत्। श्ुमास्ये"तीतत्वं, तदपवाद् "एलिङत्येत्वं, "गातिस्थेति सि- 

ज्लुश् च न , "लक्षणप्रतिपदोक्तयोः पतिपदोक्तस्येव महण मिति पारूपस्य लाक्षणिक- 
सात् ॥ वेष्टने । स्तायति ॥ स्नं वेष्टने, शोभाया चेत्येके । स्नायति ॥ दृप् 

शोधने ! दायति । श्रघुत्वादेत्वसिज्छ्लकौ न ¦ दायात् । श्दासीत् ५ छ मन्धोपा- 

दाने । जिघ्रति) ध्रायात्-घरेयात् । अघ्रासोत् ¦ यघ्रास्यन् ¦ चमा शष्दाऽग्िनिसखयो- 

अस्माद्धातोः वतमाने कुटि तिपि शप्यायादेदो प्रोक्त खूप भवति । अग्रे चखो-खाता- 
खास्यति-खायतु-अखायत्-खायेत्-खायाव-अखासीत्-अखास्थत् । क्तायति-जायति- 

सायतीत्यादि॥ क्ते ^ पै ये एतेषां टि तिपि शपि रूपाणि । चायति- 
जायति-“धाष्वादेः षः सः, इति ' सः सायनीत्यादि । अग्रे चदौ-जजौ-सली 
ताता--जाता-साता । क्षास्यति-जास्यत्ति-घास्यति । ज्तायतु-जायतु-सायतु । अच्छा- 

यत्-अजायत्-जसायत् । क्तयेत्-जयेत्-सायेत् । केयात्-त्तायाव्-जायाव्- 

सायात् । अक्तासीत्-अभजासीत्-असासीव् । अश्ञास्यत्-अजस्यद्-असास्यत् । के गे 
= शब्दे-कायति-गायति । चकौ-जगो । काता-गाता । कास्यति-यास्यति । काय. 
तु-गायत्षु । अकायत्-अगायत् । कायेद्-गायेत् । कायात्-गेयाव् । अक्ासीत् अगा- 
सीत् । अकास्यत्-भगास्यव् । रे प्रे = पाके । शायति-श्रायति । चशौ-श्रो । शाता- 
राता । शास्यति-श्रास्यति । शसायतु-भा।यतु अशायव्-अश्रायव् । चयेव्-श्रायेत् । 
श्ायाव्-श्रेयाव्-भायात् । जलारीत्-अश्रासीत् । भश्चास्यत्-अश्रास्यत्) पै रोवे 
शोषणे । “ओदितश्च इति निष्ठानस्वार्थं सोदिस्वम् । दायति-वायति \ पपौ-ववो । 
पाता-वात्ा । पास्यति~वास्यति । पायलु-वीयच्ु } अपायद्-अवायत् । 

पायेत्-वायेत् । पायात्-अच्र एरिंडिः इत्येत्वं न॒ पारूपस्य र्णिकटवात् । वा 
यात् । टे = वेष्टने । स्तायति । तस्तौ । स्त।ता । स्तास्यति । स्तायतु । अस्तायत् । 
स्तायेव् । स्तेयात्-स्तायात् । अस्तासीत् । अस्तास्यत् । स्नायतीति । स्ने शोमा- 
याभिस्यस्मात् वतमाने छूटि तिपि श्चपि आयादेधरे उक्छखूपम् । सस्नौ 1 स्नोता । स्ना- 
स्यति । स्नायतु । अस्नायत् । स्नायेत् । स्नेयात् स्नायात् । अस्नाष्ठीत् ! अस्नास्यत् । 
व्ायतीति । ̀ देष् शोधने लरसमाद्धातोः खट तिपि श्चप्यायादेश प्रसिद्ध रूपम् । दायति। 
ददौ-दाता-दास्यत्ति-दायतु-जदायत्-दायेव्-द्ायात्-अत्राुस्वादेष्न +नेति भावः 1 
अदालीत् । जिघ्रतीति । घ्रा गन्धोपाकनेऽस्माद्धातोरकंटि जिघ्रति इति रूपम् । अभ्रे- 
जघनो -्राता-घ्रास्यति-जिघ्रतु-जजिघ्रत्-जिघ्रेत्-प्रेयात्-घ्रायात् । अघ्रादिति । घा 
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मयोः । धमति ॥ छा गतिनिषत्तौ ! तिष्ठति । स्थादिष्वि'ति षत्वम् । अधितष्टौ 
उपसर्गी"दिति षत्वम् । अधिष्ठाता ¦ स्थेयात् ! सत्वे कृते प्रङकतिस्तवगंः स्यात् \ 

उक्तव--“नङारजावयुस्वारप्चमो सलि धाठुष । 
सकाश्जः राकार्य षाडवगस्तवगंजः ॥" 

गातिस्थेति सिचो लुक् । अस्थात् । स्ना अभ्यासे । मनति \ द्¶एु दाने ¦ 
भणियच्छति ५ हतर कौटिल्ये । इरति । ऋत स्ंयोगादेशुंखुः 1७।४।१०} 

धातोल्युडिः तिपि इतश्वः इकारे च्छ “च्छे सिंच” इत्ति सिचि “विभावाघ्रा- 
घेद्, इति सिचो विकल्परोपेऽङ्गश्याडागमे “अघ्रात्” इति सिज्छोपामावे इद्सक्योः 
चरतोः 'इट ईटि, इति सिचो रोपे सवणंदो्ं 'अघ्रासीदितिः द्वितीय रूप सिध्यति । 
वमतीति । ध्रा ्ब्दाग्निसयोगयोः अस्माद्धातोवंतंमाने लटि तिपि शपि “पाघ्नाध्माभ 
इति धमादेशे च कते धमति इ्युक्तं रूपं सिध्यति । दध्मो-ध्माता-भमास्यत्ति- 
धमतु-जधमत्-धमेत्-ध्मायाव्-भ्मेयात्-अध्मालीत् अभ्यास्यत्् । तिष्ठतीति, छा 
गतिनिघृत्तो अस्माद्धातोव॑तंमाने छ्टि तिपि क्षप शवातवादेः षः सः इति षकारे 
सकारादै्े ष्टुस्वनिघ्त्तो "पाघ्राभ्माः इति तिष्ठादेले खति “तिष्ठति” प्रोक्त ख्यं 
सिद्धति । तस्थ -स्थाता-स्थास्यति-तिष्तु-जतिष्ठव् तिष्ठेत्। स्थेयात् । अधितष्टौ-- 
शन्न शस्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति षत्वे '्टुना ष्टुः इति ष्टुष्वे रूपम् ! 
अधिष्ठाता-अत्र “उपसगस्सुनो त्तिः इति षत्वे ष्टुषवे रूपम् । श्रस्थादिति। छा = 
धातोः छुडिः तिपि (इतश्च, इकाररोपे च्छौ सिचि गातिस्था, इत सिचो लुकि 
अङ्गस्याडागमे छते "अस्थात्, इति रूपम् । अस्थास्यत्। अन्न एा--इत्यस्य "वा. 
स्वादेः षः सः, इति षस्य सत्वे कृतेऽपि ष्ट्ूत्वेन तस्थ ठेकारस्य निषुत्तिः कथं 
स्यात् प्रमाणामावादित्तिचेन्न । "नकारजोः इति प्रमाणस्य विद्यमानस्वाव् श्को- 
काथंस्तु-घातुषु मव्ये शछचल्ि परतः यौ नकाराजजातौ अनुस्वारपंचमौ तथाच सक्ा- 
रा जातः शकारस्तथा च षकारात्परो विद्यमानः सवर्गाञजातो रवर्गोऽपि भङ्तस्थिति 
खमते इत्यथैः । तेन छा? इव्यत्न षकारात्परे तवर्गस्थकारो मूरुस्थिति भजते उकारस्थ 
यकाराञ्जायमानत्वादिति भावः} मनतीति ! ग्ना अभ्याते अस्माद्धातोः छख्टि तिपि 
शपि "पाघ्राध्नाः इति मनादेशे मनतिः इति रूपम् । मम्नो-र्नाता-~्नास्यति । मनतु। 
अमनत्-मनेत्-म्नेयात् -म्नायात्-अम्नास)त्-अभ्नास्यत् । प्रणियच्छतीरि । अरति 
पूर्वात् दाण् इने धातोकंटि तिपि शपि न्पाघ्राध्माः इति यच्छुदेशे प्रनियच्छुति 

नकारजो--घातु्रोमे सलुकै परे रदने पर जो भरनुस्वार् प्रौर वर्ग॑का पचम वणं वे 

नकारस्थानिक दै तथा चकागफे परे रहने परो शकार है वद सकारस्थानिक है रौर रेफ 

षरारसे पर जो टवर्ग ह वद तवगंस्थानिक हे । ऋतश्च--ऋदन्त संयोगादि शङ्खको गुण द्ये, 
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ऋदन्तस्य संयोगदेरहस्य युणो, लिटि । उपधाया ब्रद्धिः । जहार । जदवरठः ¦ ज- 

हरः \ जह्व्थं । जहरथुः । जहर ¦! जहार-जहर । जहरिवि ! जइरिम । इता 

चनः से 19२21७०} ऋतो, इन्तेश्च स्यक््य इट् ; इरिष्यत्ति ¦ हरतु 1 अहरत् 
हरेत् । गुखोऽधिसखंयोगाद्ोः ।9}४।२६। चरतः, संयोगादेकदन्तस्य च गुणो, 
यविः, यादावार्द॑धादुे लिंडि च 1 इयात् । श्रहाषीत् ! हरिष्यत् ॥ स्वरं शब्दो- 
पतापयो- । स्वरति । श्वरती"ति वेद् । सस्वरिथ-सस्वथं ! वमयोस्तु स्वरत्यादि- 
विकल्प॑वाधितवा पुरस्तात् प्रतिषेधकाण्डारम्भसापर्ण्यात् , श्रयुकः कितीति निषेधे 

इति जाते नेर्गदनद" इति नेर्गसे प्रसिद्धं रूपं सिध्यति । अगे इद -दाता-दास्यति- 
यच्छुतु-अयण्डुत्-यच्छेत् । देयात् । भात् । भड्ास्यत् । इत्यादि । जहार । 

हश्धातोदिरस्तिपि, तिपो णछि, “छट धातोरनभ्यासस्य” इति द्विसे ५९ 
वोंऽभ्यासः” इत्यभ्यास्ष्वे, ““उरत्, इति अभ्यासऋवणंस्य अत्वे “उरण् रपरः" 
इति रपरे च जाते “हर् हर् ° इति स्थिते “हलादिः शेवः” इति वस्य रस्य च कोपे 
“कुहोश्चुः इति हस्य क्षसे, “अभ्यासे च्च इति श्वस्य जत्वे जह अः इति जति 
“ऋतश्च सयोगादेगुंणः" इति युगे, अकारे रपरे च जाते “जव उपधायाः” इतिं 

शद्धो च सत्याम् 'जद्वारः इति रूपस् । एवमेव जद्धरतुः, जह ङः, इति बोध्यम् । 
शणोऽतीति । “अङ्गस्य, इत्यधिद्तम् । "रीष्छतः इत्यतः त इत्यजुबतंते । 
“अद्त्षावंधातुकयोः? इत्यतोऽला्वधातुकमरहणमङुवतंते । आधधातुके इति रभ्यते । 
“रिङश्यग्किङ्क इत्यतः यकि छिडीति च रभ्यते । “अयद््यि विंङति” इत्यतो 
यीति सक्तम्यन्तमयुवतंते । आधंधातुकविशेषणत्वात्तदादिविधिस्तद्1&--मर्तेरिति । 

महाव । हुञ्रषातोदडरितिपि, मध्ये च्छ, तस्य सिचि, इचि गते “लडरड 
लुङ्चवड्दात्त इति अडागमे अ हुश्च सु तिः इति जाते सिचः सकारस्य 
आधंघातुकव्वे इरि प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्? इत्ति निषिद्धं “इतश्च” इति 
तिप इकाररोपे अषकसंक्लायास् “अस्तिसिचोऽय्क्छे” इति त्िपस्तकारस्य ईेडागमे 
“सिचि शृद्धिः परस्मेपदेषु"” इति षृद्धौ कृतायाम् "अह्वार्षीव्? इति रूपस् } स्वरः 
सीति । स्न शब्दोपतापयोरस्माद्वातोवेर्तमाने छंटि तिपि शपि शपः शिष्वेन "तिद 
ज्चिल्घार्व॑धातुकस्” इति सावंधातुकसंक्ञायःं “सखा्द॑धादुकाधंधातुकयोः” इति गुणे 
"उरण् रपर. इति रपरस्वे च छते स्वरति" इष्यक्य द्धिः । सस्वार-सस्वरतुः- 
सस्वर । सस्वरियिति । स्थृषातोरिटि सिपि थलि धातोर्हिस्वे पूर्वोऽभ्यासे हरादिः 
शेषे इडागमे गुणे च छते सस्वरियः इत्यस्य सिद्धिः । अन्न ऋतो भारद्वाजस्य, इति 

लिट्के परे । चऋछद्ध-- दन्तः धातु तथा “हन् धातुके प्र स्स्यःकोहइट् दो । गुणो--+कः 
धातु श्रीर् सयोगादि “ऋदन्त नो धा उसको गुण हयो भ्यक्' के परे तथा यादि श्राधघातुक 
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भासे, ऋादिनियमान्नित्यमिट् । सस्वर ! सस्वरिम । परत्वादृदधनोरिति नित्यमिट् 
स्वरिष्यति । अ्स्वारीत् । अस्वा्षीत् । स चिन्तायाम् । स्मरति । इवं संवरणे । 
इरति ॥ चख गतौ । कादित्वान्नेद् । ससार । ससर्थं । सखव ! सखम \ रिङि 
रायग्लिङ्न्यु ७४1२८} शे, यक्रिं यादावा्वाठुरे लिडि च ऋतो रिद् । रीडि 
कृते रिखविधिसाम््यान्न दीर्घ; । लियात् ! श्रघाषौत् ! असरिष्यत् । शौघ्रगतौ 
ठ पात्रेति शिति धौरादेश-। धावति ॥ शुशु सेवने! गरति। घरति । च्च 
रच्छने । ध्वरति ॥ दशिर् कषे । पश्यति \ ददशथ! ऋदुधेभ्यो लिटः 

विकर्पेनेडागमे प्राप्ते कादिनियमेन तस्य बाधे सति 'श्वरतिसुति'इति वेभाषिक इडा- 
गमे सस्वरिथ-षस्वर्थं इत्युभयरूपसिद्धिः । सस्वरधुः, सस्वर, सस्वार-स्स्वर ॥ सस्वरि- 
वेति , अत्र पूर्ववद्धातोद्धिसवादिकाय कृते श्वरतिः इति विषृल्पेडागमं ऋादिनियमेन 
वाधित्वा नित्यभिरि खति प्रोक्रूप॑स्य सिद्धिः । तथेव 'सस्वरियः अन्राऽपि निष्य- 
मिडिति भाबः । स्वरिता-स्वर्ता । स्वरिष्यति इति! अन्न शस्वरतिसुतिः इति विकस्पं 
बाधित्वा परत्वात् । "ऋद्धनोःस्ये, हति स्ये परतः निश्यभिरि उक्तरूप भवति । स्वरतु- 
अस्वरव्-स्वरेत्-स्वर्थात्-अस्वारीत्-भष्वार्बीत्-अस्वरिष्यत् । र्ष् चिन्तायास् । स्मर 
ति-सस्मार-स्मर्ता-स्मरिण्यत्ति-रमरषु-जस्मरव-स्मरेद्-रमर्यात-अस्माषौ त्-अस्मरि- 
स्वत् । हष सवरणे--्धरति । जह्वार । इर्वा । हरिष्यति । हरत । भद्वरत् । हरेद् । 
इर्यात् । अह्वर्षीत्। अहरिष्यत् । ख गतौ । सरति । ससार-सलरतुः, ससुः । 
थि सखथ, अत्र ऋादविनियमान्नेडिति भावः । खखथुः। सख । ससार ससर । सखव- 
सखम । सता । सरिभ्यति । सरहु । असरत् । सरेत् । रिडिशयगिति। शे चकि यादा- 
चार्धंतुके लिङ्क परतः ऋकारान्तस्य रिडादेश इति तदर्थः छियादिति । छधातोराञ्ची- 
रहि तिपि (इतश्च, इति इकाररोपे “यासुट् परस्मे” इति यासुटि सलोपे 
“रिङकशायग्छिद्ः इति रिडादेशे खियादिति रूपं भवति । जत्र रिडादेशविधानसामय््या्न 
दीघं इति भावः । असार्षीत् । अक्चरिष्यत् । शीघ्रगताविति । सु शीघ्रगतौ इति पाठे ख- 
ति खधातोरुंटि तिपि शपि "पाघाध्मा इति धावादेशे धावति इति रूप भवतीस्यथेः। 
तेन सार्वधातुके धावदु-अधावत्-घावेत् इति खपाणि । गृ सेचने । गरति-घर- 
ति । जगार-ज्ञधार । गता-घता । गरिष्यति-घरिष्यति । गरतु-षरतु। अगरत्-जघ- 
रत्-गरेत्-घरेव् । धियात्-धियाव् । अगार्षोत्-अघार्षीत् । अगरिष्यत्-भधरि- 
व्यत् । छ = हर्च॑ने--भ्वरति । दध्वार-ष्वर्ता-ध्वरिष्यति-ध्वरतु-भध्वरत्-ध्वरेत्-्व- 
यात्-अध्वारषीत्-अध्वरिष्यत् । ५रयतीति । हरिर् प्र्तणे इर इष्संक्ञा वाभ्या इति 

“लिड्, के परे । रिंडः-- चत्, को °रिड? अदेश हो, शकार शरीर “यक्! के परे तथा यकारादि 
आ्ंषातुक लिड, के परे । छऋदुप-करदुपव घातुशरि पर जो (लिट्? बह गुणक शरपेत्तासे 
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किं गुखात्पुवेविप्रतिषेधेन । ददशतु. । ददश. ! विभाषा खजिद्योः 

अ२द५। अभ्या थल इड् वा! खखजिददोफस्यमकिति ।६।१।५८॥ अनयोर- 
मागम स्याज्मलादावकिति । ददष-दद्शिथ । द्र । षटोः छः सिं ।८।२।४९। 
षस्य ढस्य च क. स्यात्सकारे परे ! द्रद्यति । दृश्यान् । इरित्वादस्वा) चरः 
शाऽङ गुखः 19४ द। ऋवणन्ताना, द्थेश्वे गुणः स्यादि । त्रदर्शंत् । ड- 

भावे- । न दशः ।२।१।७७ ह शरच्डेवेदयमाणः क्सो न \ श्द्राक्षीत् ! अद्र दयत् । 

वातिकेनेर इस्यक्तायां रोषे कटि तिपि हापि पारा इति पश्यादेशे "पश्यति इति 
रूपम्! चिटि दद्श्चं । थर तु ऋदिनियमानिस्यमिरि प्राप्ते चवचनमाह--विभावेति । 
खजि दशोः परतो यस्थर तस्येदागमो वेव्यर्यः । खजिदृशेरिनि । क्षखादावकिति परतः 

सृजि्टशोधात्वोः अमागमो भवतीति तदर्थः उदेति ! इिर्धातोरिरित्ंक्लायां "परोक्ते 
खिट्» इति छिटि सिपि । थि द्वि, उरद्प्वे “विभाषा खजिदशोः' इति इडागमा- 
भावे 'स्जिह्शो्छल्यमकितिः.इति अभागमे मिष्वादन्स्यादचः परे “इड अश् + थः इति 
"दद्र + थः इति जाते ततो "वश्वननस्ज' इति शषः षदे "बटुना ष्टुः, इति ष्टे च छते 
“दद्रष्टः इत्यस्य सिद्धिः। इडागमे सति तु ददश् +इ + थ, इति धुगन्तः इति ख्धूुष- 

धगुणश्चददर्चिथः इत्यपि द्वितीयं ङूप साघु । अग्रे छिटि स्वं दखुकरम् । जटि-द्रशा । 

तृटि दरस्यतीति । इश् धातोचछैि तिरि स्यतासी लृटो. इति स्यविक्रणे “नञ्च. 
सज, इति तारूब्यश्ञकारस्य मूर्धन्यस्वे 'खजिश्ोक्च॑स्यमकितिः इत्यमागमे यणि “डोः 

कः खि, इति षः कले 'धादे्प्रत्यय यो इति स्यस्य सकारस्य षवे कुषयोयोगे रष्वे 

च कते इचयतीस्यस्य साघुस्व सुस्पष्टम् । अग्रे पश्यतु-अपश्यत्-परश्येत्-इस्यादिति । 
अन्न ङिडाज्िषिः इति लिडः किश्वादमागमो नेति भावः । ऋट्रशोऽड यण इनि । 

ऋधातोः इश्षिर् धातोश्च अङि परतः गुणः स्यात् इति सृत्राधः । प्रदश्त् । इश्ि- 
धातोरिरं इस्ं्लायां लुडि तिपि “इतश्च” इति इलोपे च्छो इरितो वाः इति 

= रे माषिकेऽडादेशे डिस्वेन गुणाप्रक्षो “छश्ञोऽङि गुणः” इति गुणेऽङ्गस्यादि- 

छते "अदर्च॑त्ः इति सिद्धि गच्छति । अङाऽभवे “अदृश् -च्छि-त इत्यवस्था्यां 

शख इगुपधाः इति कादेशे प्राप्ते "न दृशः इति । इश् घातोः प्राप्तो यः स्सा 

देशः स न भवतीति प्रङृवसूत्रा्थ । अतः क्सादेश्ामावे सत्ति चश्वज्स्न इति 

शषः षष्दे वोः कः सि इति षः कस्वे “आदेशप्रत्यययोः इति सस्य षत्वे उभयो. 
योगेन चचस्वे 'वद््रजः इति घ्रद्धौ तिपः अस्तिसिचो, इति इडागमे छते जदा 

या पूववप्रतिषेव न ¡च्च दी हो । विभाषा -- खज्" तथा "दश्" बदु स्त पर श्थल्' को इट् 

हो, विवटपसे ! सुजि~सखज्? वातु ओर शु! घातुको “अम्, का आगम हो, खलादि किद्धिन्न 

भर्ययके परे । षडो - षार, ठकारक्ते ककार श्रादेर हो, सकारके परे । ऋड-ऋवणौन्त 

धातुश्रौर् दृश् षाठुको गुण शे, “अड के परे । न इश्चः- दृश् धातुस्ते पर च्लिः यैः वद्यमाणं 
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श्र श्रवसे ¦ अवः शु च ।३1१।ज४। श्रुवः ~ अदेशः रइतुप्रत्ययश्च, कतरि 

सार्वधातुके, । शगोति । सावं्ातुकमपित् 1१। २४ अरपित्साविधातुकं टिद्वतस्यात् \ 

श्रुतः इश्नुवोः सादात ।दे।७।८०। जदयोते", शनुष्ययान्तस्याऽनेकाचोऽ- 
इत्याःऽसंयोगपूर्वोवगेस्य यण स्यादचि सावधातुके । शण्वन्ति 1 श्ेणोषि । श्यः \ 

ञ्टणुथ । शर्णोमि ¦ ललौपश्चा-ऽस्या-ऽन्यदरस्या स्यो; 1६181१०अ असंयोगप्- 

वस्य म्रत्ययोकारस्य ज्ञोपो वा, म्वोः परयोः । श्ण्वः--श्णुचः । शर्मः--श्ुमः 

शुश्राव-हुश्रव ! शुश्ुव \ शुश्चुस ) श्रोता \ श्रोष्यति । *णोतु-शुतात्. । ®रणुताप् । 

*खण्वन्तु । उतश्च परत्ययादक्तंयोगपूढत् ६४११ नद द्रसंयोगपूर्वासत्ययोतो 

देलक । शणु-ष्णुतात् । श्णुतम्  शशुत । गुणावादेशौ । शगवानि । चण 
चाव । श्णवाम । चश्णोत् । अश्शणुताम् \ अग्दण्वच् । सश्दणोः । अश्टणुतम् 

सीद् इत्यस्य सिद्धिः । अमरे अद्क्यदित्यादि । लोपश्चेति । “उतश्च प्रत्ययादुसंयोग- 

पूवाद” इत्ति पूर्वसुत्रोक्त उकार अस्येस्यनेन पराग्धश्यते । प्रस्ययश्चब्दः भस्ययसम्बन्वि- 
नि वतते ! असयो गपूर्वात् प्रत्ययादिति च उकारेऽन्वेति । स च अङ्गस्य विशेषणम् । 
तदन्तविधिस्तद्ाह--असयोगेति । श्रण्वः, श्वः । श्रुधातोखटो वसि, “श्ववः श च 
इति श्रवः श्च आदेशे शब्विषये रनुप्रस्यये च कते शकारस्येस्सक्ञायां लोपे च शिस्वा- 
स्ावंधातुकस्वे “सावं धातुकमपित्” इति श्नोशषितवे “कडिति च इति गुणाभावे णत्वे 
च छते “श णु वस्” इति जाते “लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः" इति वा उक्रारकोपे, र्व 
विसम च “ण्वः, इति रूपम् । लोपाभावपक्ते “श्णुवः, इति । एवमेव मसि सेयम् १ 
शश्राव । श्रधातोलिदस्तिपि, तिपो णलि, “छिरि धादोरनभ्यासस्यः? इति द्वि्वे, «पु, 
वैऽभ्यासः+ इति अभ्यासव्वे “हरादिः रोषः” इति.जदिहलकेषे “सावधादुकाधधातु- 

कयोः” इति गुणे “एचोऽयवायावः” दस्यवादेशे “अतं उपधाया इति उपघाच्ुद्धौ 
““शुश्राव"इति रूपम् । श्एवानि । श्रधातोराट उन्तमपुरूषेकवचने मिपि “मेर्निः इति 
मेः स्थाने नि आदद जाते “श्र्ः श चइति शनुप्रत्यये श्च भदेश च छते भनुबन्धरोपे 
थ जु नि” इति भूते अत्र “ऋव्खान्नस्य णत्वं वाच्यम्” इति णव्वे,"“जाइुत्तमस्य पिच? 
इति नेः आडागमे टित्वादाधावयवे “सार्ववादुकाधं?, इति गुणे अवादेशे शश्णवानिः 

वतः अअदेश्च नदीं हो । रवः" धातुको “छ” आदेश्च हो तथा तत्सन्नियोगेन “दनुः प्रत्यय 

भी हो, कत्रथक सावेधातुक्के परे। सावे--“पित्ः सावधातुक डिदत् दयो । 
इश्यु - श धातु तथा शनुपत्ययान्त जो श्रनेकाच र्गः तदवयव जो श्रसयोगपूवेक 

उवणं, उसको "यख? हो, श्रजादि सावंधातुकके परे , 

रोप्श्वा-त्रसयोग पूवक प्रत्ययके उकारकरा लोर हो, मकार भौर वकारके प्रे विकरे) 

उतश्च -श्रसंयोग पूवक प्रत्यय सवन्धी उकरारसे पर, हिः का छक्र. शे 
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अयुत ¦ खश्टणवम् | अन्डण्व-अश्ट रुव । अन्टण्य-श्रश्युम । श्रुणुयात् \ र्णु- 
याताम् । उस्यपदान्तात् ।६।१।६६। अपदान्तादवर्णदुसि पररूपमेकादेशः स्यात् । 

युयु. । श्दयाः । शृणुयातम् ¦ शणुयात्त । श्णुयाप् । णु याव् । -युयाम ¦ 
भयात् 1 अश्रौषीत् । अध्रोष्यत् ! ग्ल ण्ट गतौ ! इयुगभियमां छुः ।७{३।७७} 
शिति 1 गच्छति । जगाम । गमहनजनखनघसां ज्लोएः ऊिङ्त्यन ङ ६1७।६द८ 
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इति । त्रशण्व, शर्व । श्रधातोलंडो वलि,श्वः च"इति श्रदेशञे श्टुभरस्यये च छते 
शोप अटि णस्वे “निस्य डितः, इति खलरोपे “अ श्णु द, इति जाते “लोपश्चास्यान्य- 
तरस्यां म्वोः” इ्युकाररोपे अश्ण्वः इति, उकाररोपाभावे 'अश्चणुवः इति बोध्यम् ! 
एव मसि~ त्रण्मः चश्वरुएुम इति । श्रुयात् । श्धातोरिंडस्तिपि, “श्वः छ चः इत्ति 
भादेशे शनुप्रप्यये च छते शरोपे णत्वे ““यासुद्परस्मेषदेषदात्तो डि, इति यासुटि, 
उटि गते “छिडः सरोफऽनन्त्यश्य” इति सरोपे ““इतश्चः, इति तिप इकारलोपे च 
छते “शुयान् इति रूपस् । उस्यपदान्तात् । “शकः पूर्वपरयोः» इत्यधिङ्तस् ! 
“आद्गुणः, हइत्यस्माद्ावित्यद्ुवतंते । “एङि पररूपम्” इ्यरशात्पररूपमितति ! 
तदृाहु-भपदान्तादिति । उसीति । उसि यः भच उकार. तस्मिन् परत इत्यर्थः 1 
भूयात् । श्ुधातोराश्िषि लिङि, लिडस्तिपि, यासुटि, उदि गते “इतश्च 

इति तिप इकाररोपे “स्कोः सयोगाचयोरन्ते च इति सृरोपे ““जङ्कत्सावेधातुक- 
योद: इति दी शश्रयात्, इति खूपम् । अश्रौषात् । श्रुषा्तेः “छडः इति 
खुडि, “ति्ठसृश्चि०” इत्यादिना द्युडस्तिपि, “च्छि ठंड” इति च्छो, “शके 

सिच, इति सिचि, इचि गते, अडागमे “अश्रख् तिः इति जाते “इतश्च, इति 
तिप इकारछोपे, अप्क्तसक्ञायाम् “अस्तिखिचोऽप्चछे इति ईटि, सिचः सकारस्य जा 
धेघातुकस्वादिटि भाते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्ः» इत्यनेन इटो निषेधे “सिचि चद्धिः 
परस्मपदेषु” इति वृद्धौ “आदेशप्रव्यययो. इति षस्वे “अधौषीव् इति रूपस् । 
गच्छति । गम् घातोलंटि तिपि, एकारश्येत्सक्लायां रोपे च “तिङश्िस्सावंधातुकस्” 
इति सा्वंघाहुकसक्तायां “कतरि शप्” इति शपि, शकारस्य पकारस्य वचेत्सन्तायां 
रोपे च शिच्वात्सावंधातुकःवे "गस् अ ति, इति स्थिते “इषुगमियमां दुः» इति सर्वस्य 
गमः खदेर प्राप्ते" “अलोऽन्त्यस्य? इति अन्त्यस्य भकारस्य स्थाने जाते 'गच्धतिः इति 
भूते “ ई चः, ईति सुग्गगमे, किस्वादन्स्यादयवे जाते उकि गते, “स्तोः श्चुना ₹ > 
इति श्चुस्वे "गष्डृत्तिः इति रूपम् । जगाम । गसधातोः छ्टि तिपि, “परस्मपद्ान 

न 

स्य--्रपदान्त श्रवणं से पर् “उस? के प्रे पृवे-परके स्थानमे पररूप पक रदिश हो । 

इष--इपष् › गम् श्रोर यम् धातु्रोक्षो दकारान्त अ्दिश्च शो, शितप्रस्ययकरे पर । 
गमहनजनखन~-गमादि शादुर्रोक्ठौ उपधाका नोप हे, अनादि कित्-डित् प्रत्यभकके 



८८ मभ्यकिद्ान्तकोभुदी- [ स्वादि- 

एषामुपधाया लोपः स्यादजादो किडति, न त्वडि ! जरमतु* । जग्मुः जगमिथ- 

जगन्थ । जग्मथुः । जग्म । जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । गचेरिद् 

परस्मेपदेषु '५।२।५८॥ गमेः परस्य सादेया्धधातुकस्येद् परस्मैपदे । गमिष्यति । 
गच्छतु । अगच्छत् । गच्छेत् । गम्यात् । पुषादिद्यताखलुदितः परस्मंपदे 
२।१।५९९। श्यन्विकरणपुषदेथ तदेलदितश्च परस्य च्लेरङ् , प्रस्मेपदेषु । अगमत् । 

अगमिष्यत् । सपति । अनुदात्तस्य चदुपधस्याऽन्यतस्स्याप् ।६।१।६५॥ 
उपदेशेप्ुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याऽम्बा, फलादावकिति । सक्ता-सप्ता । लष्स्यति- 

गल्तुसुस्थल्?, इत्यादिना त्तिपः स्थाने णखदेशे, “चुहू” इति णकारस्वेरसक्तायां “हट. 

न्यम्” इति रकारस्य चेष्यज्ञाया “तस्य रोपः इति उभयोरपि गम् अः इति जाते 

“छिद् च द्रत्यार्धधातुक्रतवे “लिटि धातोरनभ्यासस्य इति ह्विसव अभ्यासष्वे 

हलादिशेषे शमम् अः इति भूते “ङुहोश्चः इति गार्य जतवे “अतत उपधायाः 

इति धृष्य "जगामः इति रूप् । गन्ना गमूघातोलंटस्तिपि, “स्यतासी दृध. 

दोः” इति तालि, “आधंधातुं शेष ” इत्याधंधातुकस्वे “आधंधातुकस्येडवलादेः 
इति इडागमे भ्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्ताद्” इति निषिद्धे “लुटः अथमस्य अरौ- 
रसः» इति तिपो डास्वे इस्थेव्संज्ञाया! रोषे च, डित्वखाम्यादमस्यापि टेरोपे गम् 
ता" इति जते “नश्चापदान्तस्य श्वकि” इति मस्याुस्वारे “अनुस्वारस्य ययि परः 

सवर्णः» इति परसवण च करते "गन्ताः इति रूपम् । गच्ठतु । गमूधातोखटस्तिपि, 
शपि, अनुबन्धकोये “इषुगमियमां ॐ इति देशे “छे चइति तुकागमे उक गते 

“स्तोः श्चुना श्चुः, इति शचुत्वे ^“ दः” इति तिप इकारम्योतवे "गच्छतु" इति रूपम् । 

गच्छेत् । गम्धातोरिडस्विपि हापि अनुबन्धलोपे “इषुगमियमां डुः इति छदेशे “छे 

च» इति तुकि, उक्रि गते, शचुत्वे, “यासुट् परस्मेपदेषदाचो ड्व” इति यासुटि, उटि 
गते “अतो येयः» इति या इयादेशे गच्छं इय् त्तिः दति जाते “रछोपोभ्योरिति 

योषे “इतश्च” इति तिप इकारङोपे “आद् गुणः» इति गुणे "गच्छेत्, इति रूपम् । 

स्तीति । खष्ल गतौ इष्यस्माद्धातोटि तिपि ज्ञपि “पुगन्तः इति छषूपधगुणे कृते 
सर्पति, इत्यस्य सिद्धिः । ससं । अनुरात्तस्थत । अत्र खुजिदशोश्चंस्यमकिति' इत्यतः 

अम् इत्ति अकिति इति चाुवतंते “उपदेशेऽज् इस्यतः उपदेश इति चादुवतंते 

अत आह्--स्पदेश्च इति › च्प्नेति । सृपधातोशनुदात्तात् छुटि तिपि ^स्यातासी 

खटोः इति तासि टः प्रथमस्य इति डादेशे डस्वसामर्थ्यादभस्याऽपि टेरूपे 

प्रे, दन्तु “9डः ॐ प्रे नही हो। गमे--“गम्ः घातुमे पर सादि घ्नायेवातुकको 

इट्का आमस हो, परस्मैपदके परे । पुषा--श्यन् विकरण पुषादि, य॒तादि तथा लुदित् 

भातु श्रोते पर "च्लिः को श्रङ भदेश हो प्रस्मेपदङ परे । अनुदात्त -उपदेशावस्थामे जो 
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सप्स्यति । अखपत् । अिंष्विदा अव्यक्ते शब्दै । च्छेदति ॥ यभ मधुने । यभति ¦ 
वेर् । वेभिथ । मषस्नथोघे! घः ।८} २18०} फः परयोस्तथयोधः स्थान्न तु 
दधातेः । ययन्ध । यन्धा । शुम प्रहत्वे, शब्दे च । नेषिथ--ननन्थ । नन्ता, 
नंस्यति । श्रनंसीत्.। श्रर्नसिष्टाम् ॥ स्य हानौ । त्यजति! त्याज ! तत्य- 

जिथ--तत्यक्थ । त्यक्ता! श्त्याक्षीत् । श्व्याक्ताप् । अत्यद््यत्। अत्तु 

व्याप्तौ । आत्तो ऽन्यतरस्याम् ।३। ९9४५ श्लु" स्याद्वा कतरि सावधातुके 1 पन्ते 
शप् 1 श्रद्णोति ¦ अक्षति । अनन । श्रानक्षतु" । आनष्चु. । आनक्षिथ-्ानघ्र । 

4 कथाः त 

'अनुदात्तस्यः इति वेभाषिष्ठेऽमागमे यणि "खप्ताः इति रूपं सिध्यति । यदाऽसा- 
गमो न स्यात्तदा पुगन्तः इति रधूपधयुभे सति सष्ठ इति द्ंतीयिक रप सिध्यति । 
अपरे खरप्स्यति-सम्स्यति । सपतु ! भसपंत् । खपंत् ¦ खण्यात् ! श्रसपदिनि । सृपृधातो 
लि तिपि “इतश्च, इति इकोपे स्लछै “युषादिद्यतादि" इति लृदिष्वादडिः डिष्वेन गुणा- 
आ वेऽङ्गस्याडागमे कते 'अखपतः इत्यस्य सिद्धिः फलम् । अभ्र अस्नष्स्यत्-असष्स्यत् । 
चवेदतीपि । भिचिवदा = अग्यक्ते शदे । अस्माद्धातोखटि विपि शपि पुगन्तः इति 
गुणे च्वेदति इति सिद्धिश्स्छंति । चिच्वेद-द्वे दिता-षवेदिष्यति~च्वेदतु-अदयेदत्-ष्वे 
देद्-चिवद्याव्-भद्ििदत्-अचवेस्स्यत् । यभतीति । यभ = मेथुनेऽस्माद्धातोः छूटि तिपि 
शपि रूपमेतत् । अग्रे ययब्ध~यञ्धा-यप्स्यति-यभतु-अयभवत्-यभेत्-यभ्यात्-अया- 
प्छीत्- अयप्दयत् । णम प्रह्वे शब्दे च । नमति । ननाम-नेमषुः-नेसुः नेम्थिति 
णमधातोः णोनः इति नत्वे छिरि सिपि थि द्वित्वे भारद्वाजमतेनेदि एत्वेऽभ्यास- 
कोपे सति एक खूपम् । यदेडागमो न तदा पएत्वाभ्यासलोपावपि च थर इडमावात्। 
(ननम् + थः इत्यवस्थायां मस्यानुस्वारे परसवर्णे च कते "ननन्थः इति रूपट्वैतीयि- 
कम् । अग्रे नन्ता-नंस्यति-नमतुः-अनमत्-नमेत्-नभ्यात्-अनसीत्-अनस्यत् । स्यज= 
हानौ = व्यजत्ति-तत्याज-र्यक्ता-स्यच्यति-~त्यजतु-जस्यजत्-स्यजेत्-स्यञ्याव्-अत्या- 
प्तीत्-अत्यदचयव् \ अोन्यनरस्यामिति । शनुरिवि अनुषञ्यते ।तथा च अद्धातो श्नुवां 

स्याच्छुबविषये इति तदथः । भणेतीनि । अक्त ज्यो अस्माद्छतोरुंटि तिपि पि 

अच्ोऽन्यतरस्यामू्ः इति शपं बाधित्वा पूवं शनौ तिपः सावंधाठुकत्वेन गुणे णत्वे 
जच्णोति इति खिद्धथति । शपि ठु अङ्ति इलव्येव साघु । श्रान्ते) । किटि तिपि णलि 

दिखे "अक आदेः इत्यभ्यासस्य दीर्धः 'तस्मान्नुडद्धिहरः” इति जुटि टिस्वादाद्यावयवे 
नच्च अः इति जाते परेण सयोगे रूपत्िद्धिः 1 आनचतुः । जानः 
आरद्ाजमतेनेटि सति आनच्िथ, तद्भावे च आनक्त+-थ इति स्थितौ सयो 
न 
श्रनुदात्त कदु-थ घातु, उसको “अम्? कम रामम हो, लादि भकितिके परे । छखषः- (मष्? 

से परे "तः "धः को "धः हो--“दघातिः को छोडकर । अष्ो--चक्ष › धातुसे श्यः प्रत्यय रो? 



१६० मध्यस्िदान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 

अक्षिता । श्रक्षिष्यति । श्कोरिति कलोपः ! षटोः कः सिं ।८२७१। 
यद्यति । अदणोतु । श्रद्णुहि । शअरदणकानि । श्राद्णोत् ¦ आच्णवम्-अदणु- 
यात् । अ्रदणुयाताम् । अदणुधुः । अच्यात् । शआ्क्लौत् ! आक्षित् । अष्टम् । 

क्षिः ¦ तत्तु स्वक्त॒ तनूकरणे । तनूकरणे तन्त: । २।१।०६्] श्नुवां श- 
व्विषये ' तदणोति, तक्षति वा काष्ठम् ! ततक्ष 1 ततक्षिथ-ततष्ट । अतक्षीत् । 

्रतक्षिष्टाम् । श्रताश्षीत् । अताम् । तनूकरणे किप् 2 वाग्भिः सन्तक्षति । 
अल्छयतीत्यथे- ॥ रल्ञ॒ पालने ! रक्षति ॥ शित्त चुम्बने! प्रणिक्चति ॥ दन्त 
रोषे ¦ संधाते इत्येके । वक्षति । सत्त संधति ¦! प्त इत्येके ॥ तज्ञ त्वचने ) 
त्वचर्न संवरणम् , त्वचो म्रहणं च) पत्त पररह इत्येके ॥ सुच्तं आद्रे 

सूर्धति। सूसुश्ं ॥ काचि वात्ति मात्ति कादक्नायप् । द्वाक्ति धाति 
धाति घोरवाशिते च । चष पने । तूब तुष्टौ । पूष व्द्धौ । भूषस्तेये' दूष 

गान्तरोषे षट्त्वे च ते आनष्ट इत्यस्य सिद्धिः । आनसथुः-आनच्-जानक्ष-आनक्ति 
व आनचिम । अदितेति । अ्षधातोकछटि चिपि डादेशे तासि दिश्वाद्धिरोपे स्वरतिसूति 
इति उश्िस्वादुवेभाषिरू इडागमे सति “भत्तिता" इति रूपस् । तदभावे च सयोगान्त- 
रोषे खे अष्टा, इति दवितीयं रूपं ध्यति । अग्रे अक्तिष्यति-अक्यति । अक्णोतु- 
अत्ततु । आच्णोत्-आक्तव् । अचणुयात्-अशेव-भच्यात्-आच्तीत्। जास्तिष्यत्-आचयत् 
तनकरणे तक्त इति । तनूकरणा्थं यस्त्धातुस्तस्मात् श्नुवां स्यादित्यथः । तच्णोतीति । 

तक्षधातोैटि विपि "तनूकरणे तक्तः इति विकट्पेन श्ुप्रस्यये 'तच्~नु-ति' इति स्थिते 
गुणे च छते 'तदेगोतिः इस्यस्य सिद्धिः । श्नोरभावे छपि तक्ति इति रूपम् । तत्त । 

तष्टा-तक्तिता । तच्तिष्यति-तच्यति। तच्णोतु-वचवतु\\अतच्णोत्-अतक्तव् । तचणुयात्- 
तरेव । तचयात् । अतश्लीव्-भताक्तीत् । वाग्भिः सतक्तति । अत्र तनूकरणार्थांभावेन न 
तच्तधातोः शनुप्रस्ययः। रश्च-पारने रक्तति~ररत्त-रक्सिता-रश्िष्यति । रक्ततु । अरक्षद् । 
रकतेत् । रचयात् । अश्कीत् । अरज्षिष्यत् । प्रशिक्षति । णिक्तच्चुम्बनेऽस्माद्धातोकटि तिपि 
शपि श्र-नितिः इति जाते “उपसगादसमासेऽपिः इति णते श्रणिच्ततिः इति रूपं 
अवति । अमरे सुकरम् । वक्त = रोषे, वरति । श्रत्त-षंघाते, खष्ठति । मन्त = इत्येके । 
अति । तच = स्वचने-तखति । पक्त = परिग्रहे-पर्ति । सुत्त = भाद्रे-सुंति । 
सखुसुचतत्यादि । काक्षि-काक्ति-मात्ति = कच्चायामर् कांडति-वांङति-मां क्षति । 
दाक्ि-धार्षि-ध्वाक्ि-घोरवासिते कांल्ञायां चेत्यथः । दांरति-धांडति-ध्वां ति 1 
चष = पाने-चूषति । तुष = तुशे- तूषति । पूष = शुद्धो-पूषति । मूष = स्तेये-मूषति । 

कथक सावषातुकके परे विकल्पते । षडोः--परकार-दक्षारको ककार दो, सकारके परे। तनू-- 
तक्षः धातु से तनृकषरण (सद्म) अथं म (दनुः प्रष्यय दो; श्चप्, के विषयमे विकल्पे । 

[॥ 



भ्रकरणम् ] सुवा-रन्दुमती-रीकाद्योपेता । १६१ 

भूषायाम् । शूष असवे ।! युख हिंसायाम् । ष च ॥ भूष अलङ्कारे! जिं 
जये । जयति । संस्लियोजंः ।७२।५७] सेल्लिरिनमित्तादभ्यासात्यरस्य जेः कुत्व- 
म । जिगाय । जिग्यतुः । जिगयिथ--जिगेथ ¦ जीव प्राणधारणे । जीवति ॥ 
पीव मोव तीव शीव स्थौरये । पौवति । पिपीव ॥ सुवं बन्धने! उपधायां 
च 1८} र।ऽ८े धातोस्पधाभूतयो रेफवकारयोद्लपरयोः परत इको दीघ स्यात् । 
मूवंति ॥ पृं पष मवं प्रणे । पूचति ¦ पवति \ मर्वत्ि ॥ चके ्रदने । चवंति ॥ 
कष खघ शिष जष सष शष चष मष रुष रिष हिसार्थी- । शेषति ¦ शिश 
घ \ शेश, श्ल इगुपवादनिटः क्सः ।२।१।४ इगुपघो यः शलन्तस्त- 
त्मादनिरश्च्जेः वसादेशः ! अधिक्षत् । तीषसहलुभरुषरिषः ॥७।२।४६। इच्छ 

~रूष = भूषायाम् । रूषति-टषत्ति । शूष = प्रसवे-्ुषति । युष = सायाम् 
युषति । जष = हिसायामेवेव्यथः । जषति । मूष = अरुकारे भूषति । जये- 
जयति । 'सलिटोजंः । अभ्याषादिति अज्चुदतेते । जिगयेति । जिघातोिटि तिपि 
णलि “लिटि घातोः” इति हस्वे पूस्याभ्यासष्वे "जिजि + अ, इति जाते अचोन्णितिः 
इति शद्धो आयादेशे जिजायः इति जाते "खन्ल्यिजैः हइत्यभ्यासात्परस्य जकारस्य 
ङुस्वेन गस्वे च छते "जिगाय, इत्यस्य सिद्धिः । जिग्यतुः-जिभ्युः । जिगयिथ-जिग्यथुः- 
जिज्य-जिगाय-जिगय । जिग्यिव, जिभ्यिम । जेता, जेष्यति । जयतु-अजयत् । जयेत्; 
जीयात् , जजषीव् । अजेष्यत् । जीव = प्राणधारणे । जीवति । जिजीव । जीविता । 
जीविष्यति । जीवतु-अजीवव्-जीवेत्-जीवच्यात्-अजीवीव्-जजीविष्यत् । पीव-मीव- 
क्ीव-णीव = स्थौव्ये--पीवति । मीवति । तीवति । नीवति । पिपीव । मिमीव । 
तितीव । निनीवेत्यादि । उपधाया चेति । धातोरित्यधिकाराद्धातोरिति ङभ्यते । इट 
परयोरेफवकारयो रिस्यजुषज्यते । इक इस्यजुवतंते दीधे इति च । मूवंति ऽति, सुवं 
धातोः ख्टि त्तिपि हापि (उपधायां चः इति उकारस्य दीर्च छते “मूविः इस्यस्य 
सिद्धिः ! युमूरवैष्यादि । पुकं-पवं-मवं = पूरणे, पूवंति । पवंति । मवति । एुपूव-पपव- 
ममर्वव्यादि । चवं = अइने-चवंति-चचवेत्यादि । कष्-खष्-ज्ञष्-जष्-शछष्-श्ष्- 
वष-मष-रष्-रिष्-हिसार्याः । कषति-खषति-रोषति~जषति-क्षवति-राषति~वषति- 
मषति-~रुषति-रिषति इत्यादि । शिरोष-रोष्टा-रेचयति-शेषतु-अरेषत्-शेषेव्-क्षिष्या 
त् । शल इगुपधेति । च्छिरित्यनुवतंते शल इति पञ्चमी । चरेरिति विभक्तिविपरिणामे 
नान्वयः ! श्रिदिति । शिष् धातोह्धंडिः तिपि “हतश्च इति इरोपे च्छो “शर 

संरिकु-- "सन्" रौर “लिटः निभित्तक भभ्यासमे एर निः घाद को इल हो । उप- 
धावुका उपधाभूतदल्परक %ेफ श्रौर 'वकार+ क प्रे *इक्' को दीषं हो । चल--इशुपप 

द्लन्त धातुसे पर अनिट "च्लिः को कस, श्रै हो | तीकष--इच्छादिसे पर तादि श्राधे- 



१६२ मभ्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 

त्यादेः परस्य तादैरादधधादुकस्येडवा ! रोषिता-ये् ! रेषिता-रे् । भषं 

भत्संने ! इह॒ भस्सनं--श्वरवः ५ पुषं पुष्टौ । पोषिता । अलुदात्तेषु पुष्पेति 
श्यना निर्देादयसुदात्तः । अद॒विधौ देवादिकस्य प्रहणान्नाऽड ! पोषीत् ॥ 

धिषु श्लिषु पथु ष्टु दाहे । श्रेषति । श्लेषति । प्रोषति । प्लोषति ॥ 
इति परस्मेपदमक्तिया ॥ 

्रथात्मनेपदप् । 

एष बद्धौ ) टित आल्मनेषद्ध्नां देश [३11७६ रितो लष्यात्मनेपदानां 
टेरेत्वम् । एवते । अतो ङितः ।७।२।८१। अतः प्रस्य डितामात इय् स्यात् । 
एचेते । एधन्ते । शासः से ।३।४०० रितो लस्य थासः से स्यात् । एषे । 

इशुषधाद्” इति क्सादेरे करोपे "षटठोः कः सिः इति पु्ंषकारस्थ कले 'अदेक्लपत्थ- 
ययोः इति सकारस्य षत्वे उभयो्योगेन त्तस्वे अङ्गस्याडागमे सति अरशिक्त् इति 
सिद्धम् । अभ्रे अहीच्यत् । तीषसहेति तीति सप्तमी त् इव्यस्याराश्रयघ्वेन तदादवि- 
धरत एव आह- देति । इडवेति अनुषञ्यते । रो न्ति । रष = हिसायां अस्माद्धा- 
तोलुटि हिपि तासि डादेशे टिोपे तीषसहः इति इडविकञ्येनेटि श्ुगन्तः इति गुणे 
“रोषिताः इति{रूपम् । इडमावे तु ष्टुत्वे कते “ष्टाः इत्यपि साघु । भष = भस्संने ¦ भ 
षति । पुष = पुष्टौ-पोषति । पुपोषेव्यादि । भ्रिषु-शिकषु भु .प्लुष्-दाहे ! श्रेषति । शके 
घति। प्रोषति। प्ठोषति । शिश्रेष-श्िश्रेष-पुषोष पुष्ोषेव्यादिख्डयम्। इकति परस्मेपदिनम 

ध्य बृद्धाविति . जायते, अस्ति, विपरिणमते, बधते, अपक्तीयते, विनश्यतीति 
षडभावविकाराः । तन्न चतुथावस्था शुद्धिः-उपचयः । एव> । एधधाक्षोः अकार उच्चार- 
णार्थः, तस्मिन् गते “वतमाने र्ट् इति कटि, टकारस्य “हरन्त्यस्?” इतीत्संज्ञायां 
छोपे छुकारोकत्तरवतिन अकारस्य “उपदेशेऽजनुनासिक इव्?! इतीत्संज्ञायां “तस्य लोपः" 
इति रोपे "एध् खः इति भूते अत्र “तिप् तस॒ श्चि०”” इत्यादिना सव आदेक्षाः भर्ठाः। 
तन्न ^अनुक्शात्तडित आत्मनेपदम्", इति एधुधातारयुदात्तत्वात् “तङानावात्मनेपदम्?” 
इति त जां श्च इत्येतेषामारमनेपदसन्ञव्वाव् तेषां प्रातिर्जाता 1 तन्न प्रथमपुरषेकवचन- 
दिवक्तायां तङ्कते “तिङरित्सार्वधातुकम"” इति सावंघातुकसवाव् “कतरि शप्? इति शपि, 
श्चपयोरिस्यक्लायां रोपे च एध् अ तइति जते “अचो.न्त्यादि टि? इति तकारोत्तरवतिन 
अकारस्य रिसंक्ञायां “टित भास्मनेपदानां रे"? इति टिसंक्षकस्येव्वे ^एघतेः इति रूपस् । 

चातक को शट् का आगम ही, विकटपसे। 
टित आ।त्मनेपदानां टरे--टित् लकार सबन्पी आत्नेपदक 2, को एत दो ! आतो-- 

"छत् से प्र "डित् सबन्धी श्राकारको इयः अदेश रो । थाखः--पित् लकार सम्बन्धी 
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एधेथे । एषध्वे । एवे । एधावहे ! एधामहे ! इजादेश्च गुरुमतो ऽचच्छः 1३ 
१।३६। इजादिर्यो धातुगुमान्रच्छत्यन्यस्तत श्राम् लिटि ।, श्याश्परत्ययतचत् छृओो- 
-ऽनु्रयोगस्य ११३६२ श्राम्धक्रत्या = तुल्यमलप्रयुज्यमानाक्छनोऽप्यात्मने +दं 
स्यात् \ लिरस्वभयोरेरिरेच 1३।४।८९। लिडाटेशयोस्तस्पयोरेश. इरेच् एतौ 
स्तः । एकारोच्चारणं ज्ञापक्ष--"तडदेशाना टेरे नेति! तेन उरौरसा न) 
एवाश्वकरे \ एषधाच्क्रति । एधाच्क्रिरे । एवाचकरषे । एधावक्राये , इशः षीध्वं 
लुङलिरं धो ज्गात् । न द।ञ८ा इणन्दादङ्गत्परेषा षीप्वलुडलिया धस्य ढः । 
एधा्करढेवे । एधाचक्रे । एधाच्चकृवहे । एषश्वकरमहे ! एधाम्वभूव ! एधातरास 1 

आम्परव्ययवदित्ति तृतीयान्ताद्रत्िः। अनुधरयुज्यत इत्यनुप्रयोसः । कमेणि 
घञ् । पञ्चम्यर्थे बष्ठी । तदाह--ब्ाम्भ्रकत्यत्यादिना । शधान्नक्रे । एध् घातो 
“परोक्ते किट” इति किरि, “इजादैश्च गुरुमतोऽनृच्छः इत्यामि, “भामः इति 
कियो रोपे, ““छखानुप्रयुञ्यते छिटि” इति किट्परके कजनुप्रयोगे “एध् जाम् क ठिट्, 
इति जाते, छिटः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचनविवन्नायां तादेशे "ङिट् चः इत्याधधातु 
कत्वे “छिटस्तश्षयोरेक्षिरे च् इति तकारस्य स्थाने दश्षादेशे कृते शयकोपे च जाते "९६्- 
आम् क श्, इति स्थिते अन्न “छिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्धिष्वे प्राप्ते त परत्वाद् 
बाधित्वा “इको यणचि, इति प्राप्ते तस्य “हिव चनेऽचि^ इस्यनेन निषेधे छते “पुन 
अरसङ्गवि ज्ञानात्» किटि धातोरनभ्यासस्य इति द्विव "ए जाम् ऊ ऊ ए, इति जावे 
“पूर्वोऽभ्यासः' इत्यभ्यासत्वे “उरत्, इत्ति अभ्यासऋवर्णस्य अकारे जाते “उरण् 
परः” इति रपरे एध् आम् कर क एः इति भूते “हरखादिः शोषः, इति कञव्िष्टे 
कुहोश्चुः” इति कस्य चवे जाते ““सादधातुकाघघातुक्योःः? इति गुणे प्राप्ते, परम् 
“असं यो गाच्छिट्किव्, इति छिरः किस्वात् “किति च इति निषेधे जाते, «इको यण- 
चि» इति यणि, सवर्म् सयुक्त कृते एधाम् इ्येतद्रतस्य मस्य “मोऽनुस्वारः” इस्थ- 
जुस्वारे अनुस्वारस्य ययि परसवणेःः इति नित्ये परवणे प्राप्ते “वा पदान्तस्य""इति 
वा परसवर्णे "एधाञ्चक्रे इति रूपम । रधाच्ङृद्वे । एधूधातोः “परोक्ते िट्"इति किटि 
“इजादेश्च गुरमतोऽन्च्छः? इस्यामि “नामः इति लियो लकि“ छ्रववानुप्रयुञ्यते छिदि" 

"यातत" क स्यान्मे “छे अदेश हा । 
इव्य- ऋच्छ धातुसे भिन्न इजादि चीर युरमान् जो धातु ऽस्तसे (श्राम्? प्रत्यव से, 

"लिटः के परे । 

आम्र --त्राम्भ्रकरतिके तुल्य श्रनुमरधुज्यमान करन्" घातु सेमी आत्मनेपद हो 
खिट स्तञ्द्छयोरेशिरेच--लिडादे् प्तः र् "मः के स्थानम ( यथाक्रमसे) 

“फः श्र द्रव आदेश्च हो । इण- इप्भन्त शङ्गे पुर परीध्तर; ओर ठु , लिट् संबन्धी 

१३ म० 



१६७ " {्विदि- 

श्नुप्रयोगसामथ्यौदस्तेभमावो न, चन्यथा हि कश्वानुप्युज्यते' इति, भ्विति' 
वा ब्रुयात् । एषिता ! एधितारौ । एधितारः । एषिता! एधितासाथे | धि चं 
८।२।२५॥ धादौ अत्यये घलोपः स्यात् । एधिताध्वे । इ एति 19५५२] तास- 

स्त्योः स्य हः स्यादेति परे । एधिताहे । एषितास्वहे ! एधितास्महे । एधिष्यते । 

इति हिश्परके कनि अनुप्रयुक्त, किटि छस्य स्थाने मभ्यमयुरुषवहुवच्यने ध्वमि आदेशे 
जाते, "एध् आम् ध्वम्, इति भूते “लिटि धातोरनभ्यासस्य इति कनो दिववे अभ्या- 
सत्वे “उरत् इति छज ऋवर्णस्याकारे जाते “उ२०रपरः” इति रपरे क _ इति जाते 
“हकादिः शोषः” इति कमात्रावशिष्टे “कुष्टोश्चुः इति कस्य चसे “इणः षीध्वं खडः 
ख्यं धोऽङ्गात्? इति धस्य उष्वे मस्यानु्वारे वा परखंदण च छते “रित आत्मनेपद! 
नां टेरे” इति ध्वभोऽमष्टिखद्वक्येरे एधाजङ्कदवेः इति खूपम् । दथाम्बभूव । एध- 
धातोः छिटि, “हजदिश्च गुरुमतोऽनृच्छः इस्यामि, “आम, इति लिये कि “छन्ना. 
भरयुञ्यते लिटि” इस्यत्र छनः प्रस्याह्रः । तेन छ मू जस्, इत्यस्य छामः । अत्र खिद् 
परे भूधाती अनुप्रयुक्ते खति एधाम् भू किट्, इति जति खिट इटि गते, कः स्थाने 
च भूधातोः परश्मेपदत्वाव् प्रथमपुरुषेशटवचने तिपादेशे, तिपः स्थाने “परस्मैपदानां 
णङ्षुसुस्थद् ” इत्यादिना णलि, अनुवन्धरोपे “वो व॒ग्लङकिटोः इति भवो वगा- 
गमे, उकि गते, किर्वादन्स्यावयवत्वे जाते, “छिटि धातोरनभ्यासस्य इति भुवो दित्वे 

एधाम् भूव् भूव् जः इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः” इप्यभ्यासत्वे “हलादिः दोषः” 
इति भू अवक्षिष्टे “इरवः” इति हस्वे “भवेतरः इति भुवः उकारस्य अत्वे 
“जभ्यासे चर्च” इति भस्य बशारे एधामर बभूवः इति जाते मस्यानुस्वारे चा 
परसवर्णे च इते 'एधाम्बभूव, इति । धि चेति! “सः स्यार्धधातुके, इत्यतः 
स इष्यनुवर्त॑ते । ^तासस््योः” इ्यतो छोप इति । अङ्गार्तिकतपरस्ययो धीत्यनेन विशे- 

ष्यते । तदादिविधिः । तदाह--धादा विति ! पएविताध्वे । एधूघातोलुटिः उटि गते, रः 

स्थाने मध्यम पुरषबहुवचने ध्वमि कते, तासि, तस्य भाधंधातुकष्वे, इडागमे च जाते 
"एधितास् ध्वम्, इति भूते “धि च” इति खजोपे “दित आस्मनेपदानां ठरे” इचि 
ध्वमोऽमः रिसज्ञकस्य एष्वे “एुधिवाध्वे, इति रूपम् ॥ हइ एतीति । हं इति प्रथमान्तम्। 
जकार उच्ारणार्थः । “खः स्वार्धधातुके,, इव्यतः सख इति “तासष्ट्योरो प्र, इत्यतः 
तासस्स्योरिति शानु । तदाह -- र सस्तथोरिति ! एनितादे ! एधृधातो्युड उत्तमथुरुषे- 
कवचने हटि, तासि, इडायमे 'पएधित्ास् इ' इति स्थिते “टित भास्मनेपदानां देरे^$ति 
इट इकारस्येत्वे “ह एवि". इति सकय ह्वे 'एथिताहेः इति कूपम् । एवं बहो, महिङ्धि 

वकार को दकार शषेड शो। वि अभदि प्रत्वयङे परे सक्रारका लोप हो1ह एति -- तास 
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हधिष्येते । एमिष्यन्ते ! एधिष्यसे । एषिष्येये । एषिष्यध्वे । एषिष्ये + एषिष्यातहे । 
विष्यामहे । श्रासेतः 1२।४।६० ज्ञो एत श्राम् ! एवताम् 1 एवैताम् \ एषन्ताम् । 

सवाभ्यां वासौ 1२।४1६१॥ सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाद्राऽमौ स्तः । एधस्व । ए- 

चेथाम् । एषध्वम् ¦ पत पे । २1७1४ ३। जोइत्तमस्य एत ठे. स्यात् \ श्ामोऽप्वादः । 

एवै । एधावहै । एधामहे । चराश्च ! रेधत । एेधेताप् \ रेधन्त । रेषथाः । 
य 

च प्रे साधनिका शेया । पभिप्यते ¦ पएुघूषातोः “जृ शेषे च” इति च्टुटि, अनुबन्ध 
ऊोपे प्रथमपुरुषैकवचने ते छते, "स्यतासी लृलटोः” इति श्ये, “जाधंघातुकं शेष” 

इत्यार्धधातुकत्वे “आधंधातुकस्येदबरादेः” इति इडागमे ५अदेशचरस्ययोः" इति षत्वे, 

५टिव आरमनेपदानां उर इत्येसवे 'यधिष्यतेः इति रूपम् । भ्ामेतः। आम् षतः इति 
च्छेदः । “लोटो रङ्वत्” दस्यतो कोट हस्यञ्चुवतंसे, तदाह-- गोट एकस्येति । एषताम्। 

पधधातोः “छोट ख इति खोरि, ओकारस्य रस्म चेत्सज्ञायां छोपे च जाते, छः स्थे 

परथमयुरुदेकवचने तादैशे कते ““तिशदित्सावंधातुकम्” इति तस्य॒ सार्वधातुकस्य 

"कतरि शप् इति पि, शपयोरिप्वम्लकस्वे कोपे च, शिर्वादस्यापि सावं धातुक्व 

“दित आत्मनेपदानां दरे» इति तकाराकारस्वेस्वे ९४तेः इति जाते “आमेतः” इति 

एकारस्यामादेशे "एधताम्, इति रूपम् । सवान्य वामाविति । सश्च दश्च सवो, ताभ्या 

मिति विग्रहः। अकारावुच्धारणाथौः । वश्च अमूच वामो “कोटो दवत्” इस्यस्माव् छोट 
इति,“भामेतः, इत्यस्मादेत इति चानुवतते ! तदाह-तवाम्था परस्येति \ एवस । एध्- 

धातोरखोये मभ्यमएुरषेकव ने थास्यागते सपि, अनुबन्धरोपे “थासः से” इति थाखः 

सेत्वे "धसे, इति जाते “सवाभ्यां वामौ" इति सकाराद्परस्यै कारस्य वादेशे एधस्व 

इति रूपम् । पन दे । रे इति छुक्प्रथमाकम् । “कोटो रङ्वत्” इत्यस्माह्लोट इवि 

“अआङुसमस्य पिच इस्यस्माटु ततम्येति चानुवतते । तदष्ट--नोडमस्येति । पये ¦ 

एध् धातोः “छोद् च” इति कोटि, आटि गते लः स्थाने उत्तमुरुषेकवचने इटि समा 
गते, टस्थेरंक्तायां रोपे च ““तिङ्शिरसावंधातुकम्” इति सार्वंघापुक्स्वे “कतंरि 

दाप्, इति शपि, शकारस्य पकारस्य चेत्स्यां छोपे च पुष् अ इ, इति जाते 

"टित आस्मनेपदानां ठरे” इति इट इकारस्य एत्वे, एकारस्य “एत ए५ इति रेतव, 

“भआद्त्तमस्य पिच्च, इति उत्तम पुरुषस्य पएदस्यस्य अडागमे टिश्वादाद्यावयवे जाते, 

शध आरे, इति स्थिते “भाश्च इति द्धौ “द्ध ए, इति भूते “शृद्धिरेचि" इति 

दधौ “पये, इति रूपम् । रेबत । पएधुधालोः “अनद्यतने कल इति ठंड, ककाराकार- 

जीर “रस्ति क सकारको इकार शादे रो "त्" के परे। भआमे-लोट्, लकार 

सम्बन्धौ एकारवो भ्रम्” आदेश्च रो 1 सवा - सकारं भौर वकारे पर॒लोद्, सम्बन्धौ एकार 

कतो ( यथा क्रमसे ) “व शौर रम्, भाद शे । धूत प- लोट् लकार संवन्भी उत्तम पुरषङे 



६ दै अध्य्तिडान्तक्धदी [ भ्बादि~ 

रेधेथाप् । एेधध्वप् । एषे । ठेधावहि । ेधामहि । लिडः सीयुट् ।३।५।१० स 

( "लिडः सतीभोऽनन्त्यस्ये'ति ) सलोपः, लोपो व्यो 1६।१।६६ एषैत् । 
एषेयाताम् । आस्य रन् ।२।६।१०४॥ लिड सस्य स्व् एषैरन् । रेवेथाः 1 
एषेयाथाम् । एषेभ्वम् ॥ ईइये-5त् ।३।७ १०६। लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात् \' 
एधेय ! एषेवहि । एयमहि । सु> तिथोः ।२३।४।१०७। लिडहस्तथो. सुट् स्यात् + 
यलोपः ) एधिषीष्ट! एषिषीयास्ताप् । एधिषीरन् । एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम् । 

एधिषीध्वप् । एधिषीय ! एधिषीवहि ! एधिषीमहि । एेधिष्ट । एेधिषाताम् । आत्म 

योरित्संज्ञायां रोपे च, छः स्थाने “तिष्ठलृङ्षि ० इत्यादिना तदेशे “तिषश्चित्सावंधा- 
कम्” इति सावं घातुकस्वे “क्तरि शप्? इति शपि शपयोरिष्सन्कायां लोपे च “अा- 

डजादीनाम्” इत्याडागमे “आ एध् अ तः इति जाते “लाटश्च"" इति बुद्धौ, भित्वा 

धतः इति रूपस् । एधेत । एधधातोः “विधिनिभन्त्रणामन्त्रणाघीषसभ्रश्नध्राथनेषु 

टिड” इति लिङि, इंडि गते, लः स्थाने प्रथमपुर्रैकूवचने तादेशे कृते “तिङशिस्सा- 
वंधाषुकम्ः” इति सीर्व॑धातुकत्वे “कतरि शप्” इति शपि, रपयोरिष्सज्तायां रोपे ख, 
९ध् अ तः इति जाते “ङ्ङ: सीयुट्, इति तकारस्य सीयुडागमे, उटि गते टि्वा- 
दाध्यावयचे “लिङः सलोपोऽनन्ध्यस्य” इति सोप “कोपो व्यो्व॑ङ” इति यको 
“आदु गुणः” इति गुणे “एतः इति रूपम् । मस्य रज्निति। “लिङः सीयुट्” इत्यतो 
लिङ इव्ययुवतंते । तदाद--लिडो मस्येति । छिडादेश्षस्य श्षस्येव्यथंः । अनेकार्त्वाः 
त्लर्वादेशः ! इोऽत् । इटः, अत् इति ेद्ः । “ख्ङः सीयुट्” इध्यतो किड इस्यजुः 
वतते । तदडाह--लि ड देशम्येति । स॒टनिथो । '“छिडस्सीथुद्” इत्यतो लिडः इत्यनुबतते। 
तिश्च थ चेति इन्द्रात् षष्टठीहिवचनस् । इकार उच्ारणाथः । तदाह-लिडस्तकारेति । 

एध्षिीष्ट । एध धातोः “आशिषि टिडरोटौः इस्याकश्िषि, खिङक, इङ गते खः स्थाने 
थमपुर्षेकवचने ते जाते “टिडाशिषिः इत्याधधातुकव्वे, “लिडः सीयुट् , इति 
सीयुटि, उटि गते, टिश्वादाद्यावयवे एध् सीय् तः इति जते “सुर् तिथोः, इति 
तकारस्य सुडागमे, उटि गत्ते रिस्वादा्यावयवे यक्छारस्य “रोपो व्योवेकि", इति योषे 
“आार्ध॑धघातुकस्येडवलादेः इति इडागमे “आदे्ञग्रस्यययोः, इति उभयत्र षत्वे, तका- 

षटुष्वे “द्थिषीष्टः इति रूपम् । देथिष्ट । एुध्घातोः “लुङः” इति टल, उडिः गते, 
छः स्थाने प्रथमपुरषेकवश्ने ते, तस्य सावधातुकखे, शपि प्राप्ते तञ्बाधित्वा “च्छि- 
मिना 

एकारको देकार भदे दा । किङ्ः--लिडदेशेको सीयुट्का श्रागम हो, आक्तनेपदम । 
शोपो--यकार श्रौर् वकारका लोप हदो "वलः के परे ) श्चस्य-- लिड् लकार सम्बन्धौ श्चम्को 
“न्, अदेश दो } इटोऽवू--लिडादेल्च ट् के स्थम “अत, श्ादेश हो } सुट्--' लिडः 
लकार संबन्धी, तकाप-थकारको शट्? करः आगम हो। आष्मिने-त्ननकारते परर श्रासनेः 



अकरणम् | खधा-दन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १६७ 

नेपदेष्वनतः 19१।५। अनकाराखरस्याऽऽत्मनेपदेषु फश्य अत् स्यात् । एधित । 
ठेधिष्ठाः। रेधिषाथाम् । रेषिद्वषू \! ठेयिषि ! रेधिष्वहि \ एेधिष्महि । रेधि 
ष्यत ¦! देधिष्येताम् ! रेषिष्यन्त । रेधिष्यथा- ¦ रेधिष्येथाम् 1 एेचिष्यध्वम् ! 

ठेधिष्ये । रेधिष्यावहि ! रेधिष्यामहि । कमु कान्तौ \ कमेरिङ ।३११।३०। 
स्वाथे । कामयते । श्रयमिन्ताटवाय्येलि्विष्णुषु 1 ६।७।५४॥ एषु शेरय् आदेशः । 

लङि” इति च्छो, “च्छः सिचः” इति सिचि, इचि गते, "प्ू स्. त इति स्थते 
“आधंधातुकं शेषः” इति सिच आर्धंघातुकखे “भाधंषातुकस्येडवखादेः" इति इडा- 
गमे ““आदशप्रष्यययोः"” इति सस्थ षले, तकारस्य “टना ष्टुः” इति ष्ट्सवे, “आढ- 
-जादीनाम् इष्यङ्गस्याडागमे “आटश्च इति बुद्धौ ^रेधिष्टः इति रूपम् । च्य त्मनेपदे- 
१्वनत इति । “क्षोन्तःः इत्यतो छ इति षष्ठयन्तमनुवर्त॑ते ) आत्मनेपदेष्विति षष्ठधरथे 
स्वमी । आत्मनेषदावयवस्य क्षकारस्येति कूभ्यते । “अदभ्यस्तात् इस्यतः अदि- 
व्यनुवतंते ! न अत् अनत् तस्मादिति विग्रहः । तदाह -- मनकारादिव्यादिना ! पेधिषत । 

एधधातोलं ङः प्रथमपुरूषबहु वचने से खमागते “च्छि लड” इनि च्छो, “छेः सिच् 
इति सिचि, इचि गते, सि चः सध्यार्धंघातुरूष्वे “आधंघातुङस्येडवकादेः" इति 
इडागमे “आरमनेपदेश्वनतः, इति अस्य अत् आदेशे “जाडजनादीनाम्” इव्यङ्गस्याड 
गमे “अआरश्चः, इति शुद्धौ, “अआादेश्चप्रस्यययोः इति सिचः सस्य षत्वे मिर्त्वा 
'रेथिषत, इति रूपम् । े धिदम् । एधधातोलंडो मध्यमपुरुषबहुवचने भ्वमि छते, 
चलौ, च्छः सिचि, इवि गते, इडागमे, “आडजादीनाम् इ्याडागमे “आटश्च 
इति षृद्धौ, “रथि स् धवम्, इति जाते “वि च” इति सलोपे “इणः षीध्वं छद् 
खिटाम्ः” इति ध्वमोधकारस्य उष्वे 'रेधिठवम्” इति रूपस् । रेभिष्यन । एथ॒घा- 
तोः “लिडनिभित्ते ड क्रियातिपत्तौ, इति डः, अयुबन्धलोपः, छः स्थाने 
अथमपुर्केकवचने ते छते “स्यतासोख्टोः” इति स्ये सखस्य “जाधंधातुकं 
शेषः इत्याधं धातुके, “आधंधातुकस्येडबरादेः” इति इडागमे “अदेश्षपस्यययोः 
इति षत्वे “आडजादीनाम्” इति भाडारमे “जारश्च, इति वृद्धो "देधिष्यतः इति 
"रूपम् । कमु कान्ताविति । कान्तिरिच्छा, 'स्वर्गामः' इत्यादौ कमेरिच्छायां प्रयो गबा- 
इुस्यदर्शानात्। 'कामोऽभिरापषस्तषश्च इत्यमर । कमेणिङ । रोषप्रणेन सूत्र भ्याचष्टे- 
स्वाथं इति । अ्थंविशेषानिदशचादित्ति भावः । कमयते । उकारस्येरपन्तककम्- 

पदसम्बन्धी “म को श्रत्, श्रादेश हो । कमेर्णिं - कमु" धातुमे शिड? प्रत्यय हो, स्वाथ मे । 
अया -माम् , अन्न, घ्रा, त्राय्य, इत्नु श्रौर इष्णुके परे "णि" को श्रय आदेश हो । 

नोटः--आम्-कारयामासः । अन्त -(गण्डवतो मण्डयत" (तृभूवद्दि० इस्त उणादिघरत् 
नसे श्च भौर शन्त.” से भन्तदेश ) । धाह -.र््दयाल :' ( दियर पति इत स॒त्रसे 



१६८  मध्यसिदान्तकोसुदी- [ भ्वादि- 

कामया्चकरे ! श्रायादयः इति वा णिङ् । चकमे । चकमाते । चकमिरे । चकभिषे । 

चकमाये । चकमिध्वै । चकमे । चकभिवहे । चकभिमहे । कामयिता । कमिता ¦ प 
धातोः “कमेणिंड» इति णिदि, अनुबन्धलोपे “अत उपधायाः हति बुद्धो "कामिः 
इति जाते “सनायन्ता धातवः इति धातुसन्क्षायां कटि अनुबन्धछोपे “कः कमणि 
ख भावे चाकमकेभ्यःः, इति कर्त्ये “जनुदात्तङ्ति आष्मनेपदम्?” इति कामिधातो 
हि्वात् घाष्मनेपदस्य पराप्तौ “तङानावात्मनेपदम्” इत्ति तड आद्मनेपदसन्न्स्वात्ः 
खस्थाने सवंस्मिन् प्रापे प्रथमपुरूषेकवचने तादेश्चे “कामि तः इति स्थिते, तन्न तका 
रस्य “तिडक्षिस्सावं धातुकम्?” इति सार्वंधातुकस्वे “कतरि १” इति शपि कपयो 
रिष्सन्श्ञायां रोपे च क्लिच्वारसावंधातुकस्वे ““लावंधातुक्छाधंधातुकयोः' हति गुणे ̂ “ 
चोऽयवायावः' इति अयादेश्चे “टित आत्मनेपदानां ठरे» इति टरेतवे “कामयते, इति 
रूप् । श्रयामन्तेति ! अय् इति च्छदः । “णेरनिटि” इस्यतो गेरित्यनुवतंते । तदाह 
ेरयादेशचः स्यादिति ! कामयाक्रे । कम् घातोः ^“कमेणिङ्ः इति णिडि, अनुबन्धरोषे 
“अतं उपधायाः इति धृद्धिषवे “काभिः इत्ति भूते “सना्न्ताधातवः" इति धातुष्ठे 
““परोद्धे लिट्” इति किटि “कास्यनेकाच आम् वच्छभ्यः इस्यामि, “णेरनिटि इतिं 
लोपे प्राप्चे तम्बाजित्वा “भयामन्तास्वास्ये विष्णु” इति णि इकारस्य अयादेशे 
कामय आम लिट्! इति जाते “भाम.” इति लिये लुकि, “छ्ालुप्रयुञ्यते किरि 
इति लिद्परके कृजोऽनुप्रयोगे कते, ल्यि छः स्थाने प्रथमयुरषेकवचने तादेशे, करते, 
तस्य स्थाने ““छिटस्तक्षयोरेक्िरेच” इति एकि ईते शस्येत्सन्क्ञायां रोपे च “छ्िटि 
धातोरनभ्यासस्य? इति कृजो द्विषवे “पूर्वोऽभ्यासः” इति अभ्यासस्वे “उरत्? इति 
खभ्यासऋवणंस्य अकारे “उरण् रपरः इति रपरे च छते "कामयाम् कर् क़ ए? इति 
भूते “हरादिः शेषः इति रोपे “ऊुदोश्चुः इति कस्य चल्वे “इको यणचि" इति 
यणि, मस्यानुक्वारे वा परसवण च छते "कामयाज्चक्रेः इति रूपम् । चकमे । “जायाः 
द्य जाधंधातुके वा? इति भायादेश्लामावपक्ते कमरधातोः “परोक्ते खिट्” इति छिदि 
इटि गते, लःस्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादे, तस्य स्थाने “दछिटस्तञ्चयोरेशिरेचः, इति 

एशि, अनेकार्स्वात्वर्वादेशे शस्येत्संज्ञायां रोपे च, “छर् चः, इस्याघेधातुकस्वे 
“छ्िटि धातोरनभ्यासस्य” इति ह्विखे "कम् कम् ए, इति जाते “पू्वोऽभ्यासभ 
इस्यभ्यासस्वे “हादिः शेषः» इति कशवश्षिष्टे “कुहोश्चुः इति कस्य चस्वे भित्वा 
'चकमेः इति रूपम् । कामयिता । कसूधातो, “कमेर्णिङ् इति णिडि, भनुबन्धरोपे 
“भअत उपधायाः” इति ब्ध ““सनाचन्ता धातवः इति धातुसंज्ञाया “अनद्यतने 

“शालच्? ) ! च्य ~ स्पृहयाय्यः ( भुदक्तिस्ददिगृदीभ्यः' इस उणादि ससे “आय्य } 1 
हस्नु-स्तनयिस्तुः, ( स्तनिषटषिपुषि० इस उणादि सूतरसे शलुच्' ) इष्णु-(वौरुषः> 
पारयिष्णवः) ( शेश्छन्दसि, से “ष्ण च्" )- इसे प्रकार उदादर्ण सम्लना वाहये । ` 
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कामयिष्यते । कमिष्यते । कामयताम् ! कामयत ! कामयेत । कामयिषी्ट | 

लुट्? इतति लुटि, उटि गते, छः स्थाने भ्रथमपुरपैकवचने (तादेशे, “स्यतासी चलो 
इति तासि, तासः “आारध॑घातुकं रोषः इत्यार्धंघातुकस्वे “आरधंघातुरुस्येद्बसादेः” 
इति इडागमे, काम् इ इ तास् त इति स्थिते "“सार्वघातुकर्धधाह्ुकयोः" इति गुणे 
"एचोऽयवायावः" इत्ययादेशे “छुट प्रथमस्य डारौरसः इति तस्य स्थाने डाव्वे, 
दस्येरखन्ञायां खोपे च, ““हिष्वसाम्यादमस्यापि टेखोपः” इति टिसं्तकस्य तासः 

आस् दृस्येवस्य रोपे “कामयिता? इति रूपम् । कामयिष्यते ! कसघासोः “कमेणिः 

इति णिङ्कि, इडिः गते, णगते च “भत उपधायाः” इति घद्धो कामि" इति जते, 
तस्य “सनाधन्ता धातवः” इति धातुत्वे “लृट् शेषे च इति लटि, टो छः स्थाने 
तादेशे, “स्यतासी ₹ल्टोः इति स्ये, स्यस्य “आर्धधातुक शेष.” इत्याधंधातुकस्वे 
“जाधंधातुकस्येदवरू देः” इति इडागसे “सार्व॑धातुकाधधातुकयोः” इति कामीत्यस्य 
गुणे “एचोऽयवायावः इत्ययादेशे कामयि स्य तः इति जाते “जादेशघ्रत्यययोः” 

इति षले “खित आत्मनेपदानां ३२५ इति टेरेत्वे “कामयिष्यते इति रूपम् 1 ग्र 
रूपाणि--कामयिष्येते, कामयिष्यन्ते । कामयिष्यसे, कामयिष्येये, कामयिष्यध्वे । 

कामयिष्ये, कामयिष्यावदे, कामयिष्यामहे । कामयताम् । कमूधातोः “कमणि” 
इति णिडि, इङ, णगते च “अत उपधायाः" इति बद्धौ कामिः इति जाते तस्य 
“सनाद्यन्ता धातवः, इस्ति धातुष्वे “छोट् च? इति छोटि, ओटि गते, छः स्थाने 
भरथमपुरूपेकवषने तादेशे, तस्य “तिदशिस्सावंधातुकम्» इति सावंधातुकत्वे “कतरि 
शप्» इति शपि शपयोरिस्सन्तायां कोपे च कते अकारेऽवशिष्टे, तस्य शिष्वात्सावं- 
धातुकस्वे “खावंघातुकार्घधातुक्योः इति कमेरिकारस्य गुणे, “एचोऽयवायावः 
इति अयादेशे, "कामयत इति जाते “खित आरमनेपद्कानां टेरे” इति टिसंज्ञकस्य 
तकाराकारस्य एवे “जामेतः” इति एकारस्यामि, "कामयताम्' इति रूपम् । 
अकामयत । कमूघातोः “कमेर्णिद्धःः इति णिडि, इड गते, णगते च ५अत उपधायाः» 
इति कमेरूपधायाः द्धौ, "कामि, इति जाते “सनायन्ता धातवः” इति कामेधातुत्वे 
“अन्ने र इति रुख, इडिः गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवव्वने तादे ^तिङ्ज्ि- 
रसार्वधाष्ुकम्,» इति सावंधातुकत्वे “कतरि शप, इति शपि, शपयोरिस्संक्ायां 
रोपे च कृते, शि्वात् शपोऽकारस्य सार्वधातुकत्वे ““सार्व॑धातुकाधंधातुकूयो. इति 
कमेरिक्छारस्य गुणे “एचोऽयवायावः इस्ययादेश्ञे "कामयत इति जाते ““टलुक्लडलु- 
इचवडुदात्तःः१ हव्यङ्गस्याडागमे ^अकामयतः इति रूपम् । कामयेत । कस्र् धातोः 

“कमेणिङ् इति णिदि, इडिः गते णगते च “खग्त उपधायाः” इति शद्धो "कामिः 
इति जाते “सनाद्यन्ता धातवः, इति धाशुस्वे “विधिनिमन्त्रणेभति छिदि, इङ्ि 
गते, रः स्थाने प्रथमपुरुषेकत्रचने तादेशे, तस्य ^ तिङनिस्सावंधातकूम्” इति सार्वं 



२०० , मष्यसिदान्नक्ोसुदी-- { भ्वादि" 
॥ 

वी । शिथिद्वु श्चभ्यः कतरि खडः 1 २।१।४८ सयन्तात् , ध्यादिभ्यश्च च्लेधष् 
क्रथ जलहि । श कामि अ त इति र्थ्ति-शेरनिरि ।६।४।५१॥ अनिडदावाद्- 

धातुकते “कतरि शप्, इति शपि, शपयोरि्न्तायां रोपे च, क्िश्वात्तस्यापि सावे. 
धातुकस्वे “सावधघातुकार्धबातुकयोः” इति कामेरिशारस्य गुणे “एचोऽयवायावः” 
इव्ययादेशे कामय तः इति जाते “लिडः सीयुट्” इत्ति सीयुटि, उटि गते रिश्वादः* 
दयावयवे जाते “छिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सकोपे “आदुःगुणः?, इति गुणे 
“@ोपो व्योवछिः" इति यरोपे “कासयेतः' इति सिद्धम् । कामयिषीश । कमूधातोः “कमे 
णिङ्» इति नित्ये णिडि प्राप्ते, “अायाद्य जाधंधातुे वा” इति चा णिडि, इड गते 
णरपे च “अत उपधायाः इति कम उपधायाः चृद्धौ, "कामिः इति जाते “सना- 
यन्ता वए्तदः' इति कामे्धातुतवे, तस्मात् “आशिषि लिङलोरौः” इति छिडिः, इङ 
गते, छः स्थाने प्रथमपुरषेकव चने तादेरो “लिङाशिषि इति तस्याधंधातुकखक्ार्या 
““ङिडः सीयुट” इति सीयुटि, उटि गते, टिस्वादाद्यावयवे कामि सीय तः इति जाते 
यद्ागमन्यायेन आगमस्य-सीयुटः सीय॒विशिष्टस्य आधंधातुकस्वेन “आघधातुकस्ये 
डवरादेः? इति इडागमे “सा्व॑धाप्ुकार्धधातशयोः" इति गुणे “एचोऽयवायावः 
इ्ययदेरे “भादेश्चप्रत्यययोः इति षष्वे “सुट्तिथोः” इति तकारस्य सुढागमे 
“लोपो व्योवेलिः' इति यलोपे “अदेश्ञपत्थययोः इत्ति सुटः सस्य षत्वे तकारस्य 
ऽट्ष्वे "कामयिषीष्ट' इति । फमिषीष्ट । “आयादय आधंधातुके वा” इति णिङभावे कम् 
धातोः “आश्िषि छिडमकोटौ" इति लिड, छिढम छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे 
“जआधंधातुक शेषः" इति आधंघातुकष्वे, “लिडः सीयुट् इति छिडः स्थानिकतस्य 
सीयुटि, उटि गते, यद्ागमन्यायेन सीयुट आधंघादुकष्वे, ““आधंबातुकस्येड्वरादेः"” 
इति इडागमे, “सुट॒त्तिथोः”” इति तकारस्य सुडागमे “रोपो व्यव” इति यरोपे 

, कम द्रप्ती सत, इति जाते “भादेशषप्रस्यययोः? इति उभयत्र सकारयोः षष्वे “ष्टुना 
, ष्टुः, इति तस्य ष्ट्शे कमिषीषटः इति सपम् । रिश्रिदरछ्भ्य इति । णिच्रिदूखुपएरषा 

दन्दः । भत्ययग्रहणपरिभाषया णीति तदन्तग्रहणम् । “चक लुडि” इध्यतो ठडीति, 
“छेः सिचः” इस्यतः चरेरिति चानुवतते । तदाह --ण्यन्तादित्यादिना । सन्वछ्षुनीति । 
अनश्लोप इति ददः। चङ् परो यस्मात् इति विग्रहः। तेन गीत्यस्य रभः 
स च अङ्गस्येति हयमप्यावतंते । तत्र णाविव्याघ्ृत्तौ एकं लघुनीत्यत्रान्वेति । तथाच 
चङ्परे णौ यलघु तहिमिन्परतं इति लभ्यते । दवितीयं तु अनग्छोपे इ्यन्नान्वेति । 
वथा च णौ परतः यः अग्छोषः, तस्याभावे सतीति कुभ्यते । अङ्गस्येत्या्रत्तौ एकं 
चङ्परे इष्यत्रान्वेति । निमित्तनिमित्तिभावे षष्ठी । तथाच अङ्गसंज्ञानिमित्तभूते 
योमन ाामाामािभ नै 

निधि ण्यन्त धातु तथा "भि द्रः षातुरओति पर “च्लि को “चङ अदेश हो, कजं 
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घातुके परे रोलपः । शौ चड्धुपघाया हस्वः 1511९] चक्रे णौ यदङ्ग 
तस्योपधाया हस्वः चंडि । सन्वज्घुनि चङ्परे ऽनग्लोचे ।७।७।६३। चद् 
परे णौ यदङ्ग, तस्य योऽभ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव कार्य स्याण्णाबग्ल पेऽघति । 
सन्यतः ७।४।७६। अभ्यासस्याऽन इत्सनि ¦ दी लघोः 1 अ&। € लघोरभ्या- 
खस्य दीषेः, सन्बद्धावविषये । अचीकमत ! गिढभावपक्त-{ कमेश्च्लेश्वङः 
वाच्यः ) रोरभावाज् दीचंसन्वद्धावौ 1 ्रचकमत । श्यकामयिष्यत ! श्रकमिष्यतत ॥ 
भाम कोवं । भामत्ते । वमामे ॥ स्तमूष् सदने । क्षमते । चक्षमे 1 चक्षमिषे- 
षि ० ककनाकाााकानतावतककातातानाताावकराकााारकाानकवाकाककावकायताकक नाव 

चड्.परके वणे परे इति भ्यते । चङ्परकश्च वर्णः अर्थात् णेरिकार एवेति भावः । 
भरकम" । कम् धातोः “कमेर्णिङ्+इति गिडि, इडि गते, णरोपे च “अत उपधायाः 
इति उपधा कामिः इति जाते “सनाचन्ता धातव » इति धातु , “लङ, इति 
उड गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे “चिक ठंड इति च्लौ “णिधिद्खुभ्यः 
कतरि चड्» इति च्ठेश्वडि चस्य डस्य चेत्संक्तायां कोपे च कृते काम् इ अ तः इति 
जाते “भेरनिटि” इति गेोपि जाते काम् ज तः इति भूते “णौ चड्थुपधाया हस्वः 
इति परश्ययरुकणेन गेश्वङ्परस्वादुपधाया हस्वतवे “कम् अ तः इति जाते “चडि” इति 
कमो हस्वे "पूर्वोऽभ्यासः" इति अभ्यासं्ञायां “हखादिः शेषः इति मरोपे “क- 
कम् अ त, इति भूते “कुहोश्चुः इति कश्य चत्वे “सन्वरघुनि चडपरेऽनश्टोपेः” 
इति सन्वद्धावे कते “सन्यतः इत्यभ्यासाकारस्य इष्वै “चि कम् अ त, इति जाते 
“दीघा र्वोः? इत्यभ्यासेकारस्य ¶चि, इत्यस्य दो छते “लुडरूङलृडनदवडु दात्तः,” 
इव्यज्ञरथ अडागमे रिश्वादाद्याचयवे जाते "अचीकमतः इति रूपम् । पएवमेवामेऽपि 
साधनिका उद्या । रूपाणि तिवित्थम्--अचीकमत, अचचीकमेताम्, अचचीकमन्त 1 अची- 
कमथाः, अचीकमेथाम्, अचीक्मध्वस् । अचीकमे, अचीकमावदहि, अची ङमामहि 1 
अचकमत । “आयादय जाघंघातुके वा” इत्ति णिङभावे रूपम् । भाम = कोधे 
धातोः वतमाने छुटि तङि टेरेत्वे शपि "भामते? इति भवतति । छिरि भामधातो्धिस 
पूवंस्थाऽभ्यासव्वे हस्वस्वे “अभ्यासे चच, इति मस्य वसवे 'वमामेः इति रूपम् 1 
खंडादिषु तु भामिता-मामिष्यते-मामताम्-जमामत-मामेत-मामिषीष्ट-भभामिष्ट- 
अभामिष्यत-द्स्थादि । चमत इति ! मूष-सहने इ्यर्थकाद्धातोखटि तङि टेरेसवै 

- थच ल्, क परे । णेर--अनिादि श्राषेषातु ककं परे “ण का लोप शो । णौ--'चड? परक 
जो "णि तत्परक जो “अजग, उसकी उपधाको हस्व हो । सन्वं -^=ड› परक जो “णिः तत्परक 
नो अङ्ग" तदवयव जो लघुपरक श्रभ्या्त उको सन्वद्भाव हो--“खिः के परे यदि (अक् का 

' लोप नदीं हत्रा दो तो! क्षन्य--श्रभ्यास सम्बन्धौ “अतः को “इत्र हो, सन् क परे, 
"दीघो -भभ्थासावयव लघु दीर्घं हो, सन्वद्धावके पिषयभे । कमेः-- "कम्? धातुसम्बन्धी 



“अ: [ भ्वादि~ 

चक्षसे | चक्षमाये । वक्षमिवहे । स्वोश्च ।८२।६४॥ मान्तस्य धातोर्मस्य नः स्यात् 
म्बोः परयोः ¦ चक्षण्वहे । चक्षमिमहे । चक्षर्महे ॥ गध परतिष्ठालिप्सयोभरम्ये च । 
गाधते ॥ बाध लोडने । लोडनं--प्रतिधात. । बाधते । नाथु नाध याच्मोपता- 
पश्व्याऽऽ्शौःषु । ( आशिषि नाथ इति वाच्यम् ) श्रस्याऽऽशिष्येवात्मनेपदं 
स्यात् । नाथते । ्न्यत्र--नाथति । वाघते ॥ द्ध धारणे । दधते ॥ स्कुदि च्रा- 

क्षपि ्षमते इति रूपम् । चक्षम इति ॥ मष् धातोकिटि तडि “छ्टस्वश्षयोरे- 
िरेच्” इति एथादेशे धातोर्दिसवे पूंस्याभ्यासव्वेऽभ्यासचस्वं "्चक्षम् ए, परेण सयोगे 
घत्यभीष्टं रूपं सिभ्यति । अग्रे चद्माते-चक्तमते । च्तभिषे शति । मूष घातोिरि 
थासि “थासः से” इति षे आदेशे भातो्िस्वेऽभ्यासत्वे चत्व । “स्वरतिसूति इति 
ऊदित्वादवेभाषिके इडागमे “आदेशषप्रस्यययोः? 1 इति षष्वे सति “चक्नमिदेः इति 
पं सिद्धं भवति । असति इडागमे न्चक्षम् + सेः इति स्थितौ मस्यानुस्वारे कते 
“न्तस” इत्यपि साधु विद्धिनष्टम् । अग्रे वकमाये, चच्चभिष्वे-चक्तरभ्वे ! चद्मे-चत्त- 
मिवहे-चक्चमिमहे । अन्न सति इडागमे एते रूपे भवतः । भक्षति इडागमे~। म्बोचेति । 
मोनोधातोरित्यनुवतते तदाह--मान्तस्येति । "चक्तम्-वहे-चन्ञम्-महे" इति स्थितौ 

“अ्वोश्चः इति मस्य न्वे समानपद्श्वाव् 'रषाभ्याम्, इति नस्य णत्वे विहिते चन्तण्वहे- 
चत्तण्महे इस्युभयङ्पविद्धिः । लुडादिषु-कमिता-क्न्ता । रमिष्यते-कस्यते । छम- 
ताम् । अक्तमत । चषमेत । क्षमिषीष्ट-क्सीष्ट । अक्तमिष्ट-अक्तेस्त । अडमिष्यत - 
भक्षस्यत । गाधत इति । गाध = प्रतिष्ठारिस्सयोर््न्ये चास्माद्धातोवतंमाने कटि तङः 
रष्वे शपि सति "गाधते" इष्यस्य सिद्धिः सुस्पष्टा ! अभ्रे जगाधे-गाधिता-गािष्यते ४ 
गाघताम् । अगाघत । गाधेत ! गाधिषीष्ट । अगाधिष्ट । अगाधिष्यत । बाधत इति । 
बाट = छोडनेऽस्माद्धातोकटि तडि शपि टेरेस्वे च छते "वाघते" इत्यस्य सिद्धिः !' 
भग्रे--बबाधे । बाधिता । बाधिष्यते ¦ बाधताम् । अबाधत । बाधेत । बाधिषीष्ट- 
अबाबिष्ट-अबाधिष्यत । नायति शति । नाथु-याञ्चोपतापेधरयेषु = एष्वेवारथेषु सस्सु 
नाथधातोः परस्मेपदमन्यत्राक्ञीरथं । आास्मनेपदं भवति । अतो ङ्टि तिपि शपि 
नाथति, इति रूपं भवति । आश्चीरथं तु "भस्याक्लिषि नाथ इति वक्तव्यम्? । इति वा- 
विंकेन आस्मनेपदे तङि शपि नाथते इति खूपं मवति । अमे रूपाणि नाथति-ननाथ~ 

नाथिता-नाथिष्यति-नाथतु-अनाथत्-नायेत्-नाथ्याव्-जनाथीत्-भनाथिष्यत् । आ. 

कशीर्थेतु-नाथते-ननाथे-नाथिता-नाथिष्यते-नाथताम् जनाथत-नाथेत-नाधिषीष्ट-- 
छनायिष्ट-भनायिष्यत । नाथते इति । नाष्ट = याञ्चोपतापेश्वयाशीःघु । अस्माद्धातोः 

“च्लि को “चङ हो--पेसा कहना चाहिये । म्वोश्च -भान्तषातुके सकारको नकार भाद 

हो, मकार श्रीर् वकारे परे । आशि-"नाय' घातुसे “श्राशिषः भरेम ही भासानेपद दो 



करणम् खुला-इम्दमती-डीकाद्ध योचेता । 2२०६ 

भके 1 श्वाप्रवणम्--उप्तवनमुद्धरणं च ! स्कन्दते । च्छन्द ॥ एबदि श्वैत्ये ! 
विन्दते । शिन्दे ॥ घदि श्रभिवादनस्तुत्योः । वन्दते! ववन्दे ॥ भदिं कल्याणे 
सखे च ! भन्दते । बभन्दे ॥ मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगमतिष्चु 1 मन्दते । 

ममन्दे ॥ सपदि किचिश्चलने । स्पन्दते । स्पन्दते ! पस्पन्दे ॥ मुद दषं \ मोदते । 

छटि तदि शपि देरेष्वे च छते ् रसिद्ध रूपं सिध्यति । अभे ननाधे-नाधिता-नाधि- 
ष्यते-नाधताम्-अनाधत-नाघेत-नाधिषीष्ट-अनाधिष्ट-अनाधिष्यत । दधत इति । दध 

=धारणेऽस्माद्धातोटरि तद्धि शपि टेरेस्वे च विहिते भो्त (दृथतेः इत्ति रूपं सिष्यति । 
अमरे ददषे-द्धिता-दृधिष्यते-दृधताम्-जदधत-द्ेत-दुधिषीश्ट-अदचिष्ट-अदधिष्यत) 
सकुन्दत शति । स्छुदि = भाप्रवणेऽस्माद्धातोरटि तडिः शपि इदित्वात् “इदितो नुम् 
धातोः? इति नुमि भिश्वादुन्त्यादकचचः परे अनुस्वारे परसव्णं च कृते स्छुन्दते, इत्यस्य 
साधुस्वम्। चस्कन्दे शति । स्कुदिच्आप्रवणेऽस्मा्ुमि किटि तजि घातोः “छिटि धातोः? 

इति दिस्य पूर्वस्याभ्याप्षसज्ञायां “जच "वाः खय.” इति सरोपे “अभ्यासे चर्चः, इति 
चकारे ““ल्िटस्तक्चयोः इति एश्चादेशे च कते शुस्कुन्देः इस्यस्य सिद्धिः फक्तिति 
भावः । भमर स्छुन्दिता--स्ङुन्दिष्यते-स्कुन्दताम्-जस्डुन्दत । स्छुन्देत । स्ुन्दिषीष्ट- 
अस्छुन्दिष्ट-भस्छुन्दिष्यत । दिवन्दत इति । शिवदि = श्वेरयेऽस्मादिदित्वान्तुमि छ्टि 
तङि हापि टेरेष्वे च छते “श्िन्द्ते, इत्यस्य सिद्धिः । रिच्िन्दे इ्ति। श्विदि धातोरि- 
दिश्वान्नुमि रिटि तङि “किटि धातोः इति द्विषे पूर्वस्याभ्यासस्वे “हरादिः शेषः” 

इति वरोपे “ख्टिश्तक्षयो» इति पएश्चादेशे च छते शशिशिवन्देः इति रूपं भवति ! 

अग्ने श्िन्डिता-श्विन्दिष्यते-शवन्दताम्-घश्चिन्दत-शिन्देत-शिन्दिषीष्ट-अधिन्दिष्ट- 
अशिवन्दि्यत । वन्दत इति । वदि = अभिवादनस्तुत्योरस्माद्धातोलंदि तङि शपि 

टेरेतवे च कृते वन्दते" इति रूपं प्रसिध्यति । अग्रे ववन्दे-वन्दिता~वन्दिष्यते-बन्द्- 
ताम्-अवन्दत-बन्देत-बन्दिषीष्ट-भवन्दिष्ट-अवन्दिष्यत । भन्दत श्ति। भदि=कल्यागे 
सुखे चैस्यस्माद्धातोकंटि डि शपि देरेतवे “भन्दते, इति सिध्यति । बभम्दे इति भद 
धातोरिदित्वान्तुमि किटि तङः धातोर्ि्वे पूर॑स्याऽभ्यासष्वे चस्वन भस्य बत्वे 
“'हिटस्तश्चयोः" इति तस्यैशचादेरो च कृते "बभन्दे" इत्यस्य सात्वं स्पष्टम् । अद्र 
-मन्दिता-मन्दिभ्यते-भन्दताम्-अभन्दत-मन्देत-मन्दिषी्ट-जभन्दिष्ट-भमन्दिष्यत । 

मदि = मन्दते-ममन्दे-मन्दिवा-मन्दिष्य्रते-मन्दताम्-अमन्दत-मन्दे-मन्दिषी्-- 
अमन्दि्ट-अमन्दि्यत । स्पदि = स्पन्दते-पस्पन्दे भन्न “2ापूरवाः खयः" इति विशेषः 

स्पन्दिता-स्पन्दिष्यते-श्यन्दताम्-भस्पन्दत-स्पन्देत-स्पन्दिषी्ट-अस्पन्दिष्ट-भस्पन्दि- 
श्यत । मोदत इति । मुद् = हषेंऽस्माष्दातोरुंटि तड शपि ज्ञपः शिश्वात् "तिरङ्ञच्छा- 

वंधातुकम्” इति घावंधातुकसक्तायां सुद उकारस्य च अरोन्त्यातयूवं उपधा, इस्यु- 
-पधासक्तातवे श्पुगन्तलभरुपधस्य "चः इति रुकारस्य गुणेनौकारे च छते भोदते, इकति 



ण ` मध्यसिद्धास्तकोपुदी-- [ भ्वादि- 

सुसद ॥ उद् माने, कौडाया च ! ऊर्दते ! उर्दावकरे ! कदं खुद गुदं गुदं कडा 
याभिव । कूद॑ते ! खलृदते । गदते । गोदते । ज्गुढे । बुद् क्षरणे १ सुदते । सषरदे 

छाद् श्रज्यक्ते शब्दे । हदते । जहादे । हादी उखे च । चादव्यक्ते शब्दे । हदते 
स्वाद् आस्वादने । स्वादते । पद् कुत्पिते शब्दे । गुदरवे इत्यथ" । पदते । पपदे ॥ 
यती प्रयत्ने । यतते । येते । श्रथि शेथिल्ये \ श्रन्थते ॥ ग्रथि कौरिस्ये । अन्थते । 

रूपं निष्पद्यते । अग्रे सुसुदे-मोदिता-मोदिष्यते-मोदताम्-अमोदत-मोदेत-मोदि- 
वीष्ट-अमो दिष्ट-अजमोदिष्यत । रदत शनि, उदं = माने च्छिडायां चास्माध्दातोरुरि 
तडि शपि टेरेत्वे उपधायां चः इति पूवोकारदी्ेत्वे च कृते “उद॑ते, इश्यस्य सिद्धिः । 
ऊर्दचक्रे श्नि! उदं घातोः (उपधायां च इति उपघाभूलोश्शारस्य दीर्घं छिदि तत 
इजादे्गुरमतेऽदच्छुः' इत्ति जामि "जाम › इति किटि छक "हानु युज्यते छिदिः 
इतति कधातोरलु प्रयोगे टिटस्थाने तडि; छिटस्तञ्ययोः इति एशादैशे धातो विवे 
पूवस्याभ्यास्चत्वे उरदुस्वे हरादिः रेषे अभ्यासस्य चर्ध्वेन चकारे दको यणचि, इति 
यणि 'उर्दा चकः इति साधुत्व गच्छति । भूधावोरनुप्रयोगेतु "अर्दाबभूवे, असधातोरनु- 
"भयोगे सति 'उर्दामासेः इति रूपे मवतः। अये ऊर्दिता-ऊर्दिष्यते । उरद॑ताम्-ओदंत- 
उदंत-उरदषीष्ट-ओोदिष्ट-ओौदिष्यत । कुदं-युद-टुद -यद = क्ोडायामेवान्र रेफविश्ि- 
ष्टानां घातूनां “उपधायां चः इति दीर्घ्॑तेन कृद॑ते-लुर्दते-गृदंते इति रूपाणि । 
गुद धातोस्तु छघ्रूपधस्वेन "पुगन्तः इति गुणे सति "गोदते' इति रूप, रोष प्राग्वत् । 
अमरे चुकद-चुषद-जगृदं-जुदे ! कूदिता-सूर्दिता-गूददिता-गादिता । दूर्दिष्यते--- 
खूदिष्यते-मू्दिष्यते-गोदिष्यते । कूर्द॑ताम्-लूदंताम्-ग देताम्-गोदताम्। अकदत-- 
भखूर्द॑त-अगृदंत-अगोदत्त । दूर्द॑त-लू्ैत-गृरदेत-गोदेत । कूर्दिषीष्ट-सर्दिषीष्ट -गृर्दि- 
वीष्ट-गुदिषी । शषटरदि्ट-अखूदिष्ट-अगृर्दि्ट-अगोदिष्ट । बष्टदिंष्यत-अखूदिंष्यत-- 
अगृर्ष्यत-अगोदिष्यत । पृ = करणे-सुदते-पुषूदे-सूदिता-सुदिष्यते-सृदताम् । 
णसुदत-सृदेत-षुदिषीष्ट-असूदिष्ट-भसुदिष्यत । हाद = अब्यक्ते शाब्दे, हादते-जहा- 
दे-दहादिता-दादिष्यते-हादताम्-जहादत-हादेत-हादिषीश्च-अहादिष्ट-अहदिष्यत ! 
ह दी सुखे च, ह्ादते-जल्हादे-र्हादिता-रहादिष्यते-रहादताम्-अर्हादेत-र्हादेत-- 
.उहादिषीष्ट-अरहादिष्ट-अ्हादिष्यत । स्वाद = आस्वादे, स्वादते-सस्वादे-स्वाि- 

` ता-स्वादिष्यते-स्वादताम्-जस्वादत-स्वादेत-स्वादिषीष्ट-जस्वादिष्ट-भस्वादिष्यत । 
"पदे = कुरिसितश्ब्दे, पर्द॑ते-पपरदै-पदिंता-पर्दिभ्यते-पर्द॑ताम्-जपदंत-पदं त-पर्दिषी- 
-छ-अपर्दिष्ट-अपरदिभ्यत । यतीनप्रयत्ने, तङ्क हापि यतते इति रूप भवति । येते इति । 
यती प्रयश्नेऽस्माद्धातोखिटि तडि“खिटि धातो? इति धातोः हस्वे पूर्वस्याभ्यासस्वे “अतं 
षट्कहरमभ्येः इति अभ्यासरपे धातोरारस्येषवे “खिटस्तक्छयोः, इति टेरेषवे च कते-+ 

॥, 
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कन्थ-श्लाधायाप् । कत्थते । चक्त्थे ॥ श्छ सङ्गते । सद्खातो श्रन्थ स चेह 
मथ्यमानस्य व्यापारो, मन्थितुर्वा । श्रायेऽकमको, द्वितीये सकम॑कः । श्सोकते । 
शुश्लोके ॥ शकि शङ्कायाम् । शङ्ते । शशङ्के ।! शकक लक्षणे । अते । ्रानद्क । 

ककि वकि श्ठकि चकि टौर चौर प्वष्क वर्क मस्क टि रीड तिकः 
येते-येताते-येतिरे-येतिषे-येताये-येतिध्वे येते-येतिवहे-येत्तिमहे इध्यादि। लुडादिषु 
यतिता-यतिषभ्यते-यततास् अयतत~यतेत-यतिषीष्ट-सयतिष्ट-अयतिष्यत् । श्रथि 
शेयिल्ये इदिश्वान्युभि श्नन्थते-शश्रन्थे-घ्न्थिता-प्नन्थिष्यते-श्रन्थतास्-जश्रन्थत-श्- 
न्ये्त-भन्थिषीष्ट-अश्रन्थिष्ट-अश्नन्थिष्यतत अयि = कौरिर्ये, इदिश्वान्नुमि, मन्थे 
जगन्थे-मरन्थिता-ग्रन्थिष्यते । अन्थताम्-अम्नन्थत-म्न्येत-मन्थिषीष्ट-अग्रन्िष्ट- 
अञ्मन्थिष्यत । कत्य = श्लाघायाम् , कव्थते-चकव्थे-कत्थिता-कत्थिष्यते-कस्थतास्-~- 
अकत्थत-कस्थेत-रुर्थिषीष्ट-अकस्थिष्ट--अकस्थिष्यत । रलोक़ = साते, श्लोकते- 
शुश्खो के-रखो किता-र्खोकटष्यते-श्छोकताम्-अश्रोकत-शछोकेत-श्रोकिषीष्ट-भश्छो- 
किष्ट-अश्छोकिष्यत । शपि = शङ्काया, इदिर्वान्नुभ्ययुस्वारे परसवण, शङ्कते-लशङ्- 
श्षद्भिता-शङ्ष्यते-श्ङ्धताम्-अशङत-शङ्त-शाङषीषट-जश्च इष्ट-लश्च इष्यत । श्र 
वि~छक्तणे इदिश्वान्नुमि अनुस्वारे परसवभं,अङ्कते। आनङ्के अच्र दित्वे सति अत आदेः? 
इति जभ्यासस्य दीं " तस्मान्युडदिहखः' ईत जुडागम इति भावः । अङ्धिता-- 
अद्विष्यते-अङ्कताम्-ाङ्त-अद्धेत-जङ्कषीष्ट-आ ङष्ट-आह्किष्यत ६ = ~व ~-इव- 
कित्र भि-दौक् -नौद्-पवष्व-वत्क-मत्क-रिक्ृ-दीक्र- तिक्र ~ तीक्र-रषि ~ लवि = गत्यर्थाः, 
इदिष्वान्नुमि-कङ्कते-वङ्कते-श्वङ़ते-त्रङ्कते-टौकते-त्रौकते । ध्वष्कते-भनत्र श्वात्वादेः 
षः खः, इति षस्य सत्वे प्राप्ते 'सुञ्धातुषिुष्वष्कतीनां सत्वनिषेधः, इति वार्तिकेन 
षस्य सत्वनिषेधे तङः शपि टेरेते म्रोक्त रूपभिति भावः । वस्कते मस्कते-टेक- 
ते-टीकते-तेकते-तीकते-रड घते-खडघते ! इति रट् । किटि चकङ्क-ववङ्ध-शश्वद्धे-- 
तत्रङ्धे-डढौके-तुत्नौके, अत्र अभ्यासहस्वे प्राप्ते "एचडग्घरस्वादेेः इध्यनेनोकारं इति 

आव । षष्वष्के- अन्रापिन घातोः षस्य सः “सुब्धातु, इति वातिकेन निषेधात् । 

ववस्के-ममस्छे-टिटेके-टिरीके-तितेङे-1ततीके~ररङ्धे-रुखङघे ! इति लिय । कटङ्किता- 
वद्धिता-श्वङ्किता-्ह्किता-ढौकिता-त्रौकिता-ष्वष्किता-वष्किता-मस्किता-टेकिता- 
दीकिता, तेकिता-तीकिता~रद्िता-्ह्धि ता ! इति डट् । कङ्किभ्यते-वद्धिष्यते--्व्कि- 
ष्यते-च्रह्कष्यते-दो किष्यते-च्नौ किष्यते-ष्वप्किष्यते-वस्किष्यते-मस्किष्यते-देकिष्यते~ 
रीक्छिष्यते-तेकिभ्यते-तीकिष्यते-रद्धिघष्यते- कडि घष्यते ! कङताम्- वङ्कताम्-श्व- 

ताम्-्धताम्-ढौकताम्-श्रौकताम्-ष्वष्कताम्-वस्कतामू्-मस्कताम्-टेकतास्-टी-' 
कताम्-तेकताम्र-तीकताम्-रहु तम्-र्ह ताम् । जकड्त अवङ्त-अश्वङ्त-अन्रड त. 
नदढोकत-अन्नौकत-अष्वष्कत-जवस्कत-अमरकत्-अटेकत-अदीकत-अतेकत~अतीक- 
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लीङ् धि क्लधि गत्यथ" । क्ते । वडते । श्वड्धते । चङ्ते । ढौकते । इदौके ¦ 
श्रौकते । त॒त्रौके । (खच्धातुच्िुष्वष्कतीनां सत्वनिवेधः |) ष्वष्कते । षष्वष्के ¦ 
वस्कते 1 ववस्कै । मस्कते । ममस्के । टेकते । रीकते । तेकते । तीक्ते । रङ्खनते । 

द्वते ॥ "छश्च कस्थने ¦ श्लाघते । शश्लापे ¦ पचि व्यक्तीकरणे । प्वते । पपश्चे # 
ऋज गतिस्थानाजनोपाजेनेषु । श्रते । चुड्विधौ ऋकारेकदेशो रेपो दतल्त्वेन 
गृह्यते । तेन द्िहब्त्वान्युर् । श्राव ¦ ऋज भ्रजो भजने । ऋते । ऋष्लाचचकरे 
शाज्ञ॑त । भजेते ॥ एज् श्रेज राजञ दीप्तौ । एजते । एजा्चके । प्रेजते । विग्र । 

त~-अरद्चत-अर्ङत । कङ्केत -वद्धेत -शङ्धेत-श्रहधेत-दौकेत त्रौ केत-ष्वष्त-वस्छेत- 
अस्केत-टेकेत-टीकेत-तेकेत-तीकेत-रङ्घेव-रङघेत । कट्किषीष्ट वद्धिषीष्ट-श्वड्धिषीष्ट-त्- 
ङ्िषी्ट-टोकिषीष्ट-त्नौ किषी्ट-ष्वध्किषीष्ट-वस्किषीष्ट-मस्किषी्-टिकिषीष्ट-टीकिषीष- 
तिकिषीष्ट-तीकिषी्ट-रङिघषीष्ट-रुडिःघषीष्ट। जकद्धि्ट-अवङ्धिष्ट-अष्वङ्धिष्ट-अत्रद्धिष्ट- 
त्रढोकिष्ट-अत्रौकिष्ट-अष्वष्किष्ट-जवसि्किष्ट-जमस्किष्ट-अरे किष्ट-अरीकिष्ट-अतेकिष्ट-- 
अतीकिष्ट-अरङ्व्ट-अरूद्िवष्ट । अकङ्धिष्यत-अवङ्किष्यत-जश्वङ्किष्यत- अन्न्किष्य- 

त~-अटाकिष्यत-अन्नौकिष्यत-अष्वष्किष्यत-ज बर्किष्यत-अमस्किष्यत-अटेकिष्यत- 
अरीकिष्यत-अतेकिष्यत-अतीकिष्यत-अरङ्िवष्यत-अरुङ्िघष्यत । इना ष्~कत्थने 
श्ाचते-क्चश्छापे-्धिता-छाविष्यते-ष्ाघताम्-जशछावत-छाचेत-छाविषीष्ट-अश्छा- 
धिष्ट-भश्छाधिष्यत । पचि=ग्यक्छीकरणे । इदिच्वान्मुम्, पञ्चते-पपञ्चे-पञ्िता-पञ्चिष्य 
ते-पचचताम्-अपञ्चत-पञ्ेत-पञ्चिषीष्ठ-अपच्िष्ट-अपद्धिष्यत । श्रजते इति ॥ ऋजघा- 
तोरुटि तङि शपि शपः शिष्वेन सावधातुरूष्वात् पुगन्त, इति गुणे “उरण्रपरः इति 
-उपरस्वे ठेरेपवे अजंते, इति रूप सिध्यति । भानजे इति ॥। ऋज धातोद्धत्वे ज + 
ऋज् +- लिटः इति जाते "उरत्" इति भभ्यासकवणस्याकारादेशे रपरस्वे हखादिः शेषे 
अ ~+ कल् + छिद् इति जाते अत आदेः" इति पूाकारस्य दीघं ऋजातोरेकदर्स्वे 
ऽपि 'नुड्विधो ऋकारेकदेश्चो हरत्वेन गद्यते” इति वार्तिंकवचनात् ऋज ददिह्शवात् 
"तस्मान्नुड द्विहलः" इति दीघीभूतास्परस्य जुटि रिखेनाद्यावयव्वे “ङिटस्तक्षयोः, इति 
तस्येश्लादेशे “आनूजेः इतति रूपं भवति । भरे अर्जनिता-अजिष्यते-अज ताम्-जाजंत- 
अज्ञेत-ऋलिषीष्ट-आर्जिष्ट-आरजिष्यत । जि शनी भजने, ऋञते-ठिटि इजादे 
-शुरुमतोऽनृश्ुः, हव्यामि शेष एधां चक वदृद्यम् । ज्जा चक्रे-न्जांवमूवे-कऋञ्ामाः 
से-ऋस्िता-ऋङ्िष्यते--छज्जताम्-आा्जंत-ऋजेत-ऋल्िषीष्ट-आर्जिष्ट-जाल्िष्य- 
त । जी, भजंते शत्र "पुगन्तः इति गुणः । बने । भर्जिता-मर्जिष्यते-म ताम्- 
भमज॑त-मर्जेत-खजिषीष्ट-अमर्जिष्ट-अभर्जिष्यत । पज-मेज-घ्राज = दीपौ । एजते- 

` सम्बाध (नाबाद) "छव्" धात दथा पवनः पाठ सन्तन्धी पश्चरणरो रस नहो शो 
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आजते । बभ्राजे ॥ वेष्ट वेने वेते । विवेष ॥ चेश चेशयाम् । चेते ! चिच । 
स्फुट विकसने । स्फोरते । पुष्टे ॥ डबैपुं कम्पने । वेपते ॥ कपि चलने । 
कम्पते ॥ भिक्त भिक्षायामलामे लाम च । भिक्षते । विभिक्े ॥ दीक्त मौण्व्येज्यो- 
पनयननियमवतादेशेषु । दीक्षते दिदीक्ते ॥ भाष व्यक्तया वाचि! भाषते । 

चभाषे । वषं स्तेहने । वर्पते ¦ ववं । ईह चेशयाम् । ईहते ! ईहाघके ॥ गहं गद 
ऊत्सायाम् । गहत । गहदते ॥ कान दीप्तौ । काशते । ऊह वतक । ऊदते । 
उहाधकरे । कथम्--श्तुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः" इति १ ¦ श्रनुदात्तेर्वलच्छणश- 

अजते-भ्राजते । पजाभ्चकरे (इजादेश्देति आम्), विभ्रेजे-बञ्नाजे । एलिता-भेजिता- 
अजिता । एजञिष्यते-अलिष्यते-ञ्राजिष्यते । एजताम्-अजतास्-माजताम् । एेजत~ 
अश्चेजत-भञ्चाञ्जत 1 एजेत-मेजेत-भ्राजेत । एलिषीष्ट-ञेजिषीष्ट-अआजिषौष्ट । पेजिष्ट- 
अञ्जेलिष्ट-जभ्राजिष्ट 1 पेजजिष्यत-अभ्नेजिष्यव-अभाजिष्यत । वेष्ट = वेष्टने । बेष्टते-वि- 
येष्टे-वेशिता-वेष्िष्यते-वेषटताम्-अवेष्टत-वेष्टेत-दे्टिषी्ट-अवेष्टिष्ट-अवेष्िष्यत । चेष्टः 
न्वेष्टायास् । चेष्टते-चिचेष्ट-चेष्टिता-चेष्िष्यते-चेष्टताम्-अचेश्त-~चेष्टे त-चेष्टिषीष्ट-अचे- 

श्िष्ट-भवेष्टिष्यत । स्फुट = विकसने-“्ुगन्तः इति गुणः स्फोटते । पुस्फोटे ८ श्पुरवाः 
खयः ), स्फोटिता -स्फोटिष्यते-स्फोरताम्-अस्फोर्त-स्फोटेत-स्फुरिषीषट-अस्फोटिष्ट- 
-अस्फोरिष्यत । दवेषु = कपने । वेपते-विवेपे-वेपिता-वेपिष्यते-वेपतामर-अवेषत-वेपे- 
स~-वेपिषीष्ट-भवे पिष्ट-अवेपिष्यत । कपि चलने । इदि्वान्नुम् कम्पते-चकम्पे-कस्पि- 
ता-कम्पिष्यते-कम्पताम्-अकम्पत-कम्पेत-फम्पिषीष्ट-अकम्पिभ्यत । भिश-भिश्ते- 
विभिक्ते-भिदिता-भिदिष्यते-मिष्तताम्-अभिक्त-भिषेत-भिद्िषीष्ट-जभिद्िष्ट-जमि- 

चिष्यत । दीश्-दीश ते-दिदीक्ञे-दीदिता-दीद्धिष्यते-दीदताम्र-गदीडत-दीन्तेत-दी 

स्तिषीष्ट-अदीदिष्ट-भदीकिष्यत । माषभाषते -वमषे-मादिता-भाकिष्यते-भाषता- 
सू-अभाषत-भषेत-माषिषीष्ट-अभावषिष्ट अभाषिष्यत । वषं स्नेहने वषंते-ववषं -व- 
विता-वर्षिष्यते -वर्षतामू-अव्षत-वषेंत-वर्षिषी्ट -अवर्षिं्ट-भवर्षिष्यत । ईह -ईंहते- 
इहां चक्रे - ईडिता -ईहिष्यते-ईहताम-रेहत-ईहेत- हिषीश--परेडिष्ट--ेहिष्यत । 
गर्ह-गरह = कुसखायाम् । गरहते-गरहते ¦ जगरहं-जगर्हे \ गहिता-गरिहता । गर्ह 
ष्यते-गद्ष्यते । गहंताम-गर्हताम् । अगर्हत-अगल्हत । गर्हेत-गद्टेत । गर्हि- 
घीष्ट-गदिदहषीष्ट । अगदष्ट-मगरिहिष्ट । भगर्हिष्यत-अगरिहष्यत । काश = दीक्षौ । 
` काक्चते-चकारो-काश्चिता-कारिष्यते-काशताम्-जकाक्चत-कारोत-कारिषीष्ट-जका- 

शिष्ट-भकाशिष्यत । उह = वितकं । उहते-उाञ्च ` -ऊहिता-ङदिष्यते-अहताम्- 
ओौहत-उदेत-उहिषीश-गौ हिषट-भोहिष्यत । कथमिति । “अनु क्रमण्यूहवि पण्डितो 
जनः» भत्र रखोकपंच्छी उहवितकेऽस्य धातोरमुदात्ष्वेनास्मनेपद्स्वात्क्थं “उति, 
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माचनेधदमनिसयम् । अरुदात्ततश्वक्षिडो छिनत्करणाज्जापकात् 1 तेन उदयति यदि 
भानुः" -^्फायनिर्मोकसन्धि रित्यादि सिडमित्याहुः ॥ अय मतौ । अयते ॥ उप- 

सर्गस्य! ऽयतो ।८२। १६। अयताबुपसगरेफत्य लत्वम् । प्लायते ! पलायते । 

दयायासश्च ।३।१।३.७1 एभ्य आम्लिटि । अयाचक ।! शयिता । शयिष्यते । अय- 

इध्युक्तम् ! “ऊहतेः इव्यस्येव सखम्यक्स्वादिति चेन्न । चक्तिड चावोरपि अनुदात्तष्वेनेवा- 
स्मनेपदे सिद्ध पुनरपि तदथं डिस्करण ष्यथं, तदेव व्यथ सवत् परिभाषां ज्ञापयति 
'अयुत्तेव्वप्रयुक्तमात्मनेपदमनिष्यं भवतिः अतः अहः धातोरपि अनुदात्त्वप्रयु- 
कत्वेन तस्य आरमनेपदुस्थानिस्यष्व स्पष्टमेव । अतः आत्मनेपदाभवे परस्मेपदै खति 
ऊहति, इत्यपि साधुत्वेन श्छोके तत्पाठान्न दोष इति भावः । क्तापकत्व्चं = वाक्यच 
तुष्टयतवम्-( ऽ ›) आदौ वेयथ्यंमू । ( २ ) पश्वाद्वाक्यान्तरकस्पना ! (३) स्वांशे 
चरित्मथेत्वस् ! (४ >) अन्यत्र फलभिति । चक्तिष्ठः ित्करण ज्ञापक कथमिति चेत् । 
च्िड धातोरनुदास्वात्तनेवात्मनेपदे दद्ध पुनरपि आत्मनेपदा्थं ऊकारग्रहणं 
व्यर्थमिति आदौ वैयथ्यंसिद्धिः। तदनु डकारम्रहणस्य वेयर्थ्यात्करप्यते अनुदात्त 
स्वप्रयुक्तमनित्यमिति वाक्यान्तरकस्पनाधिद्धिः । ततः परमयुद्ाततस्वभ्रयुक्तात्मने 
पदश्यानिव्यस्वेनादमनेपदे अप्राप्ते आष्मनेपद्विधानार्थं चच्तिडः डि“ करण चरिता. 
थमित्ि स्वांशे चरिताथेदवसिद्धिः। अनुद्श्तेसवप्रयुच्छात्मनेपदस्य अनिध्यस्वे सिद्धे 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः" उदयति यदि मायुः” इत्यत्र उह धातोः अय धातो 

ञ्ाजुष्ठा तेरवादाष्मनेपदामवेऽपि न क्तिः । तेन।त्मनेपदामवेऽपि एते प्रयोगाः प्ता 
धवण्व । तथाच (सफायन्निव्यत्रापि अनुद्त्तेखाच्छानचा भाव्यम्। न तु ्ज्रा । किन्तु 
अनुदात्तभ्रयुक्ताव्मनेपदस्यानित्यत्वेन रातृप्रस्यये सत्यपि न बाधः । तेन आत्मने 
पदाभवे परस्मेपद् सिद्धमिति “ऊहति, उद्यति, स्फायन् इत्यादौ ज्ञापकफलं 
सिद्धमिति अन्यन्न फर्सिद्धिः इत्यम् । भयारक्रे । अय् धातोः “परोक्ते लिट्” इति 
किटि कृते “दयायासश्च, इत्यामि कते “अय् आम्र लिट्, इति स्थिते “भामः इति 
ढिटि लकि, “छरञ्ानुप्रयुज्यते छिदि” इति छिटपरके कृञि पयुक्ते, लिटि छः स्थने ते 
तस्य स्थाने “दिरस्तक्चयोरेश्षिरेचः इति एशि, श्षस्येव्सज्ञायां रोपे च छते, “छिटिं 
धातोरनभ्यासस्य» इति द्वित्वे "जयाम् क ऊ ए, इति स्थिते “^पूर्वोऽभ्याक्तः 
इति अभ्यासत्वे “उरत्, इति अभ्यास्छवणस्याकरे “उरण् रपरः” इति रपरे च 
जाते “हरादिः शेषः इति काविष्टे “ङुहोशचुः" इति कस्य चशत्वे “इको यणचि 
इति यणि, “मोनुस्वारः” इत्यनुस्वारे शवा पदान्तस्य, इति वा परसवे कृते 'अया- 
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उपस --्रयः धातु परक उपसगे सम्बन्धौ शेफको लत्व हो । 

दंयाः-दय्-भ्रय् श्रीर आस् धातुश्रोते शाम् प्रत्यय हो लिट् के परे । 



प्रकरणम् | खुधा-इन्दुमती-टीकाद्धयोपेत। । २०६ 

ताम् \ आयत्त । शयरेत । अ्यिषौश ॥ विभषिटः ।८३।७६। इणः परो य इट् , 
ततः परेषा षरीष्वज्लुदूलिया धस्य चा ढः ¦ श्रयिषीदवम् ¦! अयिषीष्वम् । आयिष्ट । 
आयिद्वम् ! ्रायिध्वम् । श्रायिष्यत ॥ द्युत दीप्तौ । बोतते। दुतिस्वाष्योः 
सम्प्रसारणम् । दअ} अभ्यासस्य । दिते । योतिता । यतिष्यते । योतताम् । 

श्रयोतत । यतेत । योतिषो्ट । दुद्धथो लुङि ।१।२।६१। युतादिभ्य. परस्मैपदं 
चा स्याल्घयुि । पुषादीत्य ड । अद्युतत् । अोति्ट । अयेोतिष्यत । एवं-- {विता 

ञ्क्र' इति खपम् । भयिषी्ट । अयृष्वातोः “आचि छिङ्कोयौ इति लिङि इङ्ि 
गते, लः स्थाने तादेशे “ङि सीयुट्” इति सीयुटि, उटि गते, दिर्वाद्ाद्यावयवे 
“सुट् तिथोः” इति सुडागमे, उटि गते, रिश्वषदाधाचवयवे “लिङाशिषि? इति तस्या. 
धघातुकस्वे यदागमन्यायेन सीयुटोऽप्याधंधातुकस्वात् ५अाधं घातुकरस्येड् वखादेः” 
इति इडागमे सीयुटः खस्य षत्वे, “लोपो व्योः” इति यछ्छोपे, सुरः सस्यापि “जा 
देश्चप्रस्ययय)ः" इति षन्वे “टूना ष्टुः इति तकारस्य ष्टव्वे अयष्ट, इति खूपम् । 
दोतते । द्युदेधातोः “वतमाने रट्” इति छुटि, अटि गते, रः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने 
ते तस्य “तिङजिरषावधातुकम्"” इति सावंधातुकूते “कतरि शप्” इति चपि, श्प 
योरिष्घंज्ञायां रोपे च, रिषात् शपोऽकारस्यापि सावंधातुकष्वे “पुगन्तटघरूपधस्य 
च» इति धुत उकारस्य गुणे श्योततः इति जाते “डित आत्मनेपदानां 2रे” इति 2ेरेत्वे 
च कृते श्योतते, इति । दिदुने । युत्धातोः “परोक्ते टद्? इति किटि, इटि गते, लः 
स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे “खिट् च इत्याघंधाक्षुकस्वे ““"छिरस्तञ्चयोरेश्चिरेच 
इति तस्य स्थाने एशि कते शस्येतसन््तायां कोषे च “ङिटि धातोरनभ्यासस्य इति 
दिखे श्यत् , चत् ए, इति स्थिते “पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यासष्वे “द्यतिस्वान्योः सम्प्र 
सारणम्, इति भभ्यास्यकारस्य इकारसरूपे सम्प्रतारणे जाते “सम्प्रसारणास्चः इति 
दयत उकारस्य पूवरूप "दत् चुत् ए" इति जाते “हलादिः सेषः” इत्ति वरोपे मिच्त्वा 
“दिष्यते, इति रूपम्। श्च -त् ! त् धातोलुंडि, उड गते, लः स्थाने भ्रथमपुरवेकदग्न- 
विवक्ला्यां “यद्धयो लुडि, इति परस्मपदसन्क्वकत्तिपि, युत् ति? इति स्थिते “च्छ लुङि 
इति च्छ, तस्य “च्छः सिच्” इति सिचि प्राप्ते तम्बाधित्वा “ुषादिद्यतायचदितः 
परस्मेपदेषु” इति अङदेशे डस्येस्छक्तायां रोपे च हिर्वादुगुणाभवे “लटकटङ्डनद्व 
दात्तः", इत्यङ्गस्याडागमे “हतश्च? इति तिप इकारस्य रोपे अयतत” इति रूपम् । 
अ्येतत् ›, अद्युतताम् › जद्युतन् । अधुतः, भद॒ततवम् › अचुतत । अद्यतस् , अदुताव, 

विभा--'इणः सेपर जो “टः उक्षे पर जो षीष्ठं ठुड-लिट सम्बन्धी धकार इसकी 
डकार हो, विकल्पे ¦ धति--भ्वत्ः धातु भौर णिजन्त ‹स्वप्? ढे श्रभ्यासकनो सम्प्रसारणे 1 
हद्धथो--दयतादिसे परस्मैपद दो, ङ के परे विकर्पसे। 

१९ म० 
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वर्णे ¦ ज्िमिदा स्नेहने । अिष्विदा स्नेहनमोचनयोः मोहनयोर्त्यिके । 
जिष्विद्ा चेत्येके । स्च दीप्तावभिप्रीतौ च ॥ धुर परिवत्तने ॥ शम दीप्तौ 
तुभ स्तने ! शभ तुभ हिसायाम् । खं षु ध्वं रघु अवखंसने । ध्वंसु गतौ 
च । खभ्यु विश्वासे । चतु वर्तने । वर्तते, ऋ दुपधेभ्यो लिः किरं गणा- 
सपुविप्रतिषेधेन । व्रते । वत्तिता ! बुद्धयः स्यसनोः ।१।२।६२। वतादिभ्य 
पव्वभ्यो वा परस्मपद्, स्ये, सनि च। न चुद्धयश्चत्म्यः ।७।२५६ बतु व्र 

श्रघु-स्यम्द्भ्य- सादेरादधाठुकर)ण्न स्यासरनयोरमभावे । वत्स्यति । वत्तिष्यते । 

अद्युताम् । इति ख्पाणि । जाद्मनेपद्पदे ोतिष्ट \ दिवता वणं इति । शवेतवर्णकरणे 
श्वेतीमवने वेत्यथः । जिषिदा । जत्र “आदिरथिंडडवः'” इति भरित्संक्ता ज्ञेया । जाका- 
श्स्यापीस्खंज्ला । षकारस्य “यात्वादेः षः सः” इति सद्वमपि बोध्यम् । रच दीप्तावभि 
रीती चेति। अभिप्रीतिः-ग्रीतिविषयीमवनम् । दीकषौ -रोचते सूर्यः इत्युदाहरणम् ! 
परकाशते हृष्यथः । अभिप्रीतौ-हरये रोचते भक्तिः इत्युदाहरणम् । वतते! शत् धातो 
“वतमाने र्ट्» इवि लटि, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकुवचने ते छते, तस्य “तङ्क्षा 
धातुकम्” इति सार्वधाुकूत्वे “कतरि शप्" इति शपि, शषयो रित्संक्लायां रोपे ख, 
क्िश्वात्तस्यापि सावधातुकष्वे, “पुगन्तकूधूपधस्य च” इति श्रत ऋकारस्य गुणे 
भकारे जाते “उरण रपरः” इति रपरे च जाते “टिक आत्मनेपदानां टेरे इति टेरेष्वे 
च छते मिह्िता "वतते, इति रूपस् । बृद्धयः स्यसनोरिति । बह्ुवचनाद् शुतादिभ्य 
इतिं गम्यते । “शेषाव्कतरि” इस्यतः परस्मेपदमिस्यनुवतंते, ““वा क्यषः» इस्यतो वेति 
च । तदा्--दरनादिभ्य इति । न वृद य इति। “सेऽसिचि इति सूत्रात् से इति 

"जआाधधातुकस्येदवखदेः इष्यत लाधधादुकस्येद् इति चानुवतते । तदाष्ट--पक्रारादे 
राधंधादुकस्येति । वस्स्यंति ¦ शत्धातोरटि, अनुबन्धरोपे त् ल् इति स्थिते 
^षृदधधः स्यसनोः"? हति वा परस्मपदे प्रथमपुरषेकवचने तिपि, पृगते 
“स्यतासी लृटटोः” इति ध्ये स्यस्याधधातुकस्वे “जा्धंधातुकस्येड्वछा 
देः इति इडागमे भाप्ते “न शरुदुभ्यश्चतुभ्यः” इति तस्य निषेषे ते रधूपघगुणे 
“उखरणरपरः,» इति रपरे "वस्स्यं ति” इति । < तिष्यते । भात्मनेपदपक्े रूप् । 

ऋुप-ऋदुपय (कइस्व ्कारोपध) षातुश्र्ि पर जो लिट् (लिट्स्थानिक श्रदेश) उसको 
पूव विप्रतिषेैन अधात् गुणप्राप्तिते पूव शौ (कित्व रो । श्ुद्धधः--दृनादि पाँच ातु मति 
परस्मैपद हो, स्यः तथा "सन्? ॐ ५, विकल्पसे । 

लोटः-- वृतु -दषु-श्रपु~स्यन्दू--कृप्-> ये पांच पाठु वृनादि है । 
लष्ु-दृतादि चार ातुभरोति पर सादि भाधवातुकको ९इट्* नदीं हो, (तङ? भ्रौर 

“आन् के भाव्म 1 



प्रकरणम् ] उधा-इन्टुमतो-खोकाद्योपेतः । २११ 

वत्त तान् 1 ्रा्त॑त । वततत । वतिषीष्ट । ् रव्रतन् | अवत्ति्ट ! अवत्य॑त् । अवन्ति 
भ्यत । एवं--चु वृदो । श््यु शब्दकुत्सायाम् ॥ स्यन्द प्रो । स्यन्दते । 

स्यन्दे । स्यन्दिषे । खस्यन्त्से । सस्यन्दिभ्वे ¦ सस्यन्ध्वे } स्यन्दिना ¦ स्यन्ता ¦ 
वृद्धयः स्यसनोरिति परस्मेपदे छते ऊदिज्ञ सणमन्तरङ्गमपि विकह्पं बाधित्वा चतु- 
प्रदणसामथ्यौन्न ब्रद्धय इति विषेध । स्यन्त्ल्यति । स्यन्िदष्यते । स्यन्तस्यते । 
स्यन्देत ) स्यन्दिषीष्ट ! स्यन्त्सीश् । द्धो ज्ु्य"ति परस्मै पदश्केऽङ ¦ नल्तोपः । 
श्रस्यदत् । श्रस्यन्दि् ¦ स्यन्त \ अस्यन्त्साताम् । शआअस्यन्त्सत । अ्रस्यन्त्थाः । 

श्रल्यन्दुध्वम् । अस्यस्त्सिं ¦ श्रपयन्त्स्यत् 1 अस्यन्दिष्यन 1 अस्यन्स्स्यत । श्च टविप- 
यंभिनिभ्यः स्यन्दतेस्प्रालिय् |) २। 9२। एभ्य. प्रस्याऽप्राणि भतूकस्य स्यन्दते 
सरस्य षो वा! अनुष्यन्दते, श्रुस्यन्दते वा जलम् । अप्रागिष्ु किम् १ अवुस्यन्दते 

अवृनव् । चृ्धातोलडि अनुबन्धर्पे ङः स्थाने “यद्यो लुडि” इति वा परस्मैपदे 
तिपि अनूश्न्धलोपे, चक, “युष!दियताद्य॒ल्कृदि रः परस्मेपरदेदु” इदि चछेरडि अङ्ग- 
स्याडागमे “"हतश्च” इति तिर इराररुपे “अघ्तत्, इति सूप । ‹ गर {` इत्ति । 
अत्र टुडस्वे, श्लौ, च्लेः सिचि, इचि गने सिचः सकारस्येडागमे युगे अडागमे सिचः 
सकारस्य षल्वे ट्ववे च रूपम् । श्र.त््यैत् । छवधातोदटह्कि ते “स्यतासी लृष्धयोः” 
इति स्थे “शुद्धयः स्यसनोः" इति परस्मेपदध्वे लृडो रस्य त्तिपि च इते शद् स्य 
ति, इति जाते स्यस्याधधातुकष्वादिटि प्रष्ठ “न ॒शद्धयश्ववुम्यः'ः इति तस्य इटो 
निषेधे “पुगन्तलधुपधस्य च” इति छघुपधगुणे “इतश्च? इति चिप हृकाररपे 
अङागमे 'अवस्स्यंत् इति सूपम् । पत्ते लडस्ते स्ये इटि गुगे षल्वे अटि च छते 
“श्रवनिष्यत' इति सरूपम् । श्रघु = घृद्धौ । वर्धंते । वच्रुषे । वर्धिता । वस्स्यति--वधि. 
ष्यते ! वर्ब॑ताम् । अदधंन । वर्धेत । वर्धिषीष्ट 1 अषधत्-अवर्धि्ट ! अवस्स्यत्-अत- 
धिष्यत । श्रषु = कन्दङुत्छायाम् 1 श्रते । शशय 1 शर्विता-ल्स्स्यंति-शर्धिष्यते । 
शर्धंवाम् । अश्धघंत । शर्ध॑त । शक्षविषीष्ट, अष्टधत्-अहाधिष्ट । अशस्यव्-अश्- 
धिष्यत। स्यन्दू = प्र्नवणे । स्यन्दते । सस्यन्दे । स्यन्द्ता -स्यन्ता । स्यन्स्स्यति- 
स्यन्द्ष्यते । स्यन्दतादर् । अस्यन्दत । स्यस्देत । स्वन्स्सी्ट-स्यन्दिषीष्ट । 

 अरयदत्-अस्यन्डिष्ट-अस्थन्तं । अस्यन्स्स्यत्-जस्यन्दिष्यत्त-अस्यन्त्द्यत । श्रनु- 
विपय।भनिभ्य इति ! “सस्य षः, इ्यनुवतेते । एभ्य उपक्तगेभ्यः परस्य 

देः खस्य षस्वं स्यादुप्राण्यथं गम्ये इति भावः। अनुष्यन्दत शति । स्यन्दू 
धाठोखंटि तडि कपि उरेष्वे 'अनुचिपयमिनिभ्यः इति षवे ^अनुष्यन्दुतेः इचि 
नि 

भनु ~अ जु-वि ~परि~प्रभि-निः इन उपसर्गे प्र श्रप्राणिकदक 'स्वन्दः घाद 



२१२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ भ्वादि° 

हस्ती ॥ कप् सामथ्यै । कृषो रो लः ८।२।१८। कपः उ; रः लः इति च्छेदः । 
कृपे रेफस्य लः । कृपे्र॑कारस्यास्वयवो यो रः = रेफसदशस्तस्य च लः = लकारस- 

इशः स्यात् ! कल्पते ! चवलूपे । चक्लुपिषे 1 चक्ङ््से । इत्यादि स्यन्दः चत् । 

लि च क्लुपः 1 ९।३।६३। लुटि, स्यसनोध क्लृपेः परस्मेपदं वा । तासि च॑ 
कलप; ।५२।६०। क्लृपेः परस्य तासे", सादेराद्धधाठुकस्नेण्न, तडनयोरभावे । 
कल्प्रासि \ कल्ितासे \ कल्पाक्चे । कल्प्स्यति } कशिपष्यते । कलर्प्ल्यते । कष्िपषी्ट । 

सिभ्यति ! षस्वामावे घु अदुश्यन्दते इति सिद्धमेवेति भावः । कपो रो ल इति । र 
इति षष्टी अत आह रेफस्येति ! कल्पत इति । छरषु सामथ्यं अस्माद्धातोः छदि तङि शपि 
पुगस्तः इति गुणे रपरस्दे करप्-भ-त, इति जाते “छप रोः इति रस्य रस्वे ३रेत्वे 
@कृटपतेः इति सिध्थवि । चवल्पे-चक्लृपाते-चक्लृपिरे । खक्लृपिषे-चकलृप्से अत्र 
दीर्घो दिष्व' द्र तेन खूपद्वयम्। चक्लृपाये -चक्लृपिध्वे। चक्लूपे-चक्लृपिवदे-चक्लप्बहे । 
षववलृपिमहे-चक्लृप्मदे । लषित । शुद्धयः स्थसनोः इत्यतः स्यसलनोरिवयनुषज्यते । 
परस्मेपदमिव्यप्यनुदतंते ! क्टृपः इति पञ्चमी । तासि च क्लुपः इति । क्लप इति 
पञ्चमी अतं आह~प्ट्पः परस्येति । कल्प्तासि । कृप्धातोलु रि जाव्मनेपदे प्राप्ते तद् बा. 
धित्वा लुटि च क्लृपः, इति बेभाषिके परस्मेषदे सिपि तासि शश्वरति, इति वेभाकि 
केडागसे प्राप्ते तासि च क्ट्पः इत्ति तासि परत्वे इडागमाभावे पुगन्तः इति 
युणे रपरल्वै कपो रो छः इति रत्वे 'कस्प्ासिः इति स्तिभ्यति । आत्मनेपदे तु 
धासि श्यासः से" इति खे, आदेशे तासि स्वरति, वेटि 'ऊटिपतासे,। इडभावे 
करप्तातेः इति रूपद्वयमपि साधु । कल्प्स्यतीति ¦ करपृधातोलृ टि टि च क्लृपः 
इति उकारात् स्ये परतः परस्मेपदे तिपि स्यतासी इति स्यप्रत्यये “स्वरति? इति वेडि 
भराप्ते तासि च क्लृपः इति इडागमनिषेषे श्पुगन्लः इति गुणे रपरत्वे (कपोरोक 
इति रस्य रत्वे कल्प्स्यति, इति रूपस् । परस्मेपदाभावे “करप्स्य-ते इति स्थिते 
स्वरति" हति वेटि क्पिष्यते-करप्स्यतेः इत्यपि रूपद्वयम् । कल्पताम् । अक 

त~कल्पेत । कल्पषीष्ट ति ! कृ; +-सी+स ~+ त इति स्थिते स्वरति, इत्ति वेटि 
पुगन्तः इति गुणे छ्पो रो छः» इति रुत्वे उभयोरपि त्वे शवे क्पिषीष्टः इति 

सम्बन्धी सकारको षत हो, विकल्पे । क्रुपो--करप्ः धा के रेफको ल्त हो 
ततथा श्प › के क्र रावयव यो रेफसदृरा भाग उसको लकारसदृश्च अदेश दो) टुटि- 
क्प” धातु से परस्मेपद हो, “ल॒” “स्यः श्रौर सन्? के पे ‹ विकल्पते । तासि--क्टप्? 
थातुसे पर (ताख' श्रौर सादि भाधंधातुकको “श्ट नदीं हो, (तङ ओर शरान्) कै 
असावे 



अकरणम् ] खधा-इन्दुमती-टीकाढयोपेता । २१३ 

लिङसिचावात्मनेपदेषु ।१।२।१९। इक्समीपादल- परौ तादी लिद् , श्रत्म- 
नेएदपर धिच्चेन्येतौ कितौ स्तः । क्लृप्सीष्ट 1 अक्लृपत् । अक्लिष्ट । अक्लृप्त ¦ 
्कल्प्स्यन् । कल्पिष्यत । अ्रफल्प्स्यत । इति य॒तादयः ¦ 

थात्मनेपरदम् । 

द्द् दनि! ददते दददे ¦ दददातं ¦ दददिरे) ददता ¦ ददिष्यते 

ददताम् । अद्दत । दद॑त ¦ ददिषौष्ट  अददिष्ट ¦ श्द्दिष्यत ॥ पूष लजायाप् । 
त्रपते । तुफलभमजकत्रपश्च 1६1४ १२२॥ एषामत एत्वमस्यासलापथ्व, किति लिटि, 

सेटि थलि च ¦ तेपे । तपिता । च्रप्तो । त्रपिष्यते ! चप्स्यते। च्रपताम् ¦ श्रत 

खयं भवति । इडमावे तु--लिङसिचापिति ¦ इष््समीपादिति, ऋ्रादीति, किदिष्ठि 
चादुवतंते । न्छन्पीष्टेति ¦ (कप्-सी-स्-तः इस्यवस्थायां पो रो कः इति स्स्व 
“स्वरतीति, इडभवि “पुगन्तः इति गुणे भाप्ते तं “छडसिचावा्मनेपदेषुः इति 
किः किष्वेन “ङ्किति चः इति गुणनिषेधे षत्वे षवे "क्टष्सीष्टः इति रूपम् । अक्टप 
दिति । करषधातोः श्वुद्धयो डि, इति ङि परस्मेपदे तिपि “इतश्च, इतीरोपे “पुषादिः 
धछतादिः इति श्टेस्थानेऽङादेशे हिन््वेन गुणाभावे अक्टपत्ः इति प्रथमं रूपम् ! 
आत्मनेपदे तु “अक्लृप् + इ +- स् +- त इति आते "पुगन्तः इति गुणे स्वे ष्टुष्वे च 
'अकरिपष्ट, इति । “श्वरतिः इतीडमवे उ अक्लृप् +-स्~+- तः इति स्थिते श्रो 
छि" इति खरोपे अक्लृक्तः इति तृतीयं रूपं भवतीति भावः । अभे~--अकल्प्स्यत्- 
अकल्पिष्यत -अकरष्स्यतः इति खूपाण्युद्यानि । 

दद~दाने। दानञ्च--स्वस्वत्वनिषत्तिपूवंकपरस्वस्वोतपादनमिति यावत् । दददे ¦ 
दद्धातोख्टिस्तादेशस्य रए्लि, द्विषवे अभ्यासकाय च जते “अत॒ एकहल्मध्ये 
नादेश्ादेखिटि” इति णएष्वेऽम्यासलोपे, “न॒ शसददवादिगुणानाम् इत्ति 
निषेधात् । तृफलमजत्रपरचेति “अत्त एकहरमध्येः इत्यत अत इति, सिरि चानु 
वतंते ! “व्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च” इत्यतः ए दिति, अभ्यासरोपश्चेति च, “गमहन 
दस्यस्मात् कतीति, “थर च सेटि” इति सूत्रद्चाज्चुवतंते । तदष्ू--<षामत श्नि! 
तैपे । अरपघातोख्टिस्तादेश्च्य स्थाने “ङिटिस्तक्चयोरेश्षिरेच्” इति एक्ञि, चगते 
शप् षुः इति स्थिते ^“ छिदि धातोः इति हित्वे "ूवोऽभ्यासतःः, इश्य- 
भ्यासत्वे ““तुलूभजत्रपश्चः, इत्ति त्रप अका रस्येरवे अभ्यासरूपे च कृते मिष्ि- 
श्वा शरेपेः इति । पिता । ब्रपृघातोलयुंटस्तादेशस्य स्थाने डास्वे तासि, इतर्दसाम- 

खिङ--इकेसमोप "हल्, स पर जो लादि "लिङः श्रौर श्रात्मनेपद परण 'मलनादिपिच्ः 

वई कित् हो । तुफ--“त्-फल-मज-त्र ` इन घातु को एताभ्या§ लोप हदो, #िद- 
लिश-सेट अलके परे। 



२१४ मच्यसिद्धान्तकोमुदी- [ भ्व्रादि- 

पत । जपेत ¦ चरपिषीष्ट । त्रप्सीष्ट । श्न्नपिष्ट । शन्रप्त ¦ श्मन्रपिष्यत । श्रत्रष्स्यत ॥ 

घट चेष्टायाम् ! घटते । जघटे । यथ भयसश्चलनयोः । व्यथते । व्यथो लिटि 
।61४।६८| व्ययेरभ्यासस्य सप्रसारण स्याह्लिटि परे । हलादि शेषापगाद्ः । विव्य- 
ये ॥ प्रथ प्रख्याने । भथते । पश्ये ॥ प्रस विस्तारे । रसते ! पभ्रसे । शरदं मदने ¦ 

म्रदते । स्खद् स्खदने । स्वदनं = विद्राचणम् ! स्वदते । करप कृपाया, गतौ च । 

क्पते । जित्वरा संभ्रमे । त्वरते । डध्राजु इ्राश् इञलाश्र दीतौ । भाजते । 
्यादुमस्यापि टेङेपि शर् त् आः? इति जाते “स्वरत्िसूतिसूयतिधूज्दितो वा” इति 
विकस्पेनेडागमे श्रपिताः इति ङपम् । इडागमामवे त्रप्ताः इति । च पिषीष्ट । त्रपृ्ा- 
तोराश्चिषि लिडस्तादेशे तस्याधंघादुकत्वे सीयुटि, उटि गते “स्वरतिसूतिसूयतिधू- 
दितो चा इति वा इटि “सुट्तिथोः” इति तकारस्य सुडागमे च्रप इसी सृतः 
इति जाते इण्निमित्तके सीयुटः सस्य षस्वे, सीयुट इनिमित्तके सुटः सस्य षत्वे, 
तकारस्य स्वे च जाते श्रपिषीष्ट इति रूपम् । इडभवे-- म्सौ इति । अत्रपि्ट + 
घरपृधातोलंडस्ते च्छौ, च्छे स्थाने सिचि, इचि गते, “स्वरतिसृत्ति०५ इति इडागमे 
रङ्गस्याडागमे षत्वे टुसवे च “जन्नपिष्ट' इति खूप । भवरत । अ्रएधातोलंडस्ते श्ट 
च्छः सिचि इचि गते इडमवे अङ्गस्याडागमे च छते 'अत्रप् सूतः इति जति 
“रो श्चि” इति सृकोपे 'अघनक्तः इति रूपम् । चट = चेष्टायाम् । घटते-जघट- 
घरिता-घरिष्यते-घटताम्-अघटत-घटेद~-वटिषीष्ट-अधटि्ट-अघरिष्यत । न्यथ=भय- 
खद्चलनयोः। व्यथते । ग्ययो लिटीति, अभ्यासस्येति सप्रसारणमिति चानुवतते, 
अत आह भ्यथेरभ्यासस्येति । विन्यय हति । भ्यथधातोर्िटि तडि “छिटि धातीः* इति 
हस्वे ""पू्वो्याक्तः" पू्वस्याम्यासष्वे हादिः शेष अपवादत्वाद्वाधिता °्यथो किरिः 

ह्यनेन संप्रसारणे “न सप्रसारणे संभरसारणम् इति ज्ापकात् परस्यैव यकारस्य पूर्वं 

सप्रसारणे 'व्-इ-थ्+-म्यथ् 7 तः इति स्थिते हाद शेषः इति थकोपे “छर. 

स्तक्षयोः५ इति तस्थाने पश्चादेशे विहिते "विव्यथेः इति । व्यथिता-ञ्ययथिष्यते-ज्य- 

अताम्-अव्यथत-श्ययेत-व्यथिषीष्ट-जम्ययिष्ट-जब्यथिष्यत । प्रथनप्रस्याने-प्रथते- 

पप्रथे-प्रयिता-पथिष्यते-प्रथताम्-अप्रथत-ग्रथेत-प्रथिषीष्ट-भप्रथिष्ट-अग्रथिष्यत ॥ 

प्रस = विस्तारे । रसते-पप्रसे-परसिता-ग्रसिष्यते-प्रसताम्-जप्रसत-प्रसेत-प्रसिषीष्ट - 

अप्रसिष्ट-अप्रसिष्यत । श्रद् = मद॑ने-्रदते-मच्रदे-म्रदिता--म्रदिष्यते-ख्रदताम् - 

धश्रदत-श्रदेत-म्रदिषीष्ट-अश्नविष्ट-शख्नदिश्यत । स्वद् = स्खदने , ध्वदते-चस्वदे- 

स्दिता-स्खदिष्यते-स्खदताू-शस्खदत-स्खदेत -स्लदिषीष्ट-अस्खदिष्ट-भस्खदिष्यत ४ 

कप~पथां गतौ च । कऋपते-चक्रपे-क्रपिता-करपिष्यते-क्रपताम्-भक्रपत-क्र- 
पेत-क्रपिषीष्ट-अक्रपिष्ट-अक्रपिष्यत । जिस्वरा-सश्चमे = स्वरते-तस्वरे-स्वरिता~तवरि- 

` व्यस्य पान अस्मास्व स्प्सस्यरोलटकपरे। 



भरकरणम् | सुधा-शन्दमती-रीशद्धयोपेता । २१५ 

फणां च सप्तानाम् ।६।५।१२५॥ फण् राज्-घ्रानु-प्राशु-भ्लशु स्ययु-स्वन-- 

एषा बा एत्वाऽभ्यासलोपौ स्तः, किति किटि, सेदि थलि च । भेजे 1 वध्राजे । "वा 

प्राशः ति श्यन्वा । भ्राश्यते । श्राशते । भ्रेशे । वभ्राशे । स्लाश्यते । भ्लाशते । 
म्हेशे । बमलाशे ! रपु क्रीडायाम् । रमते । रेमे 1 रन्ता! जमी जुभि गत्र 

विनामे । रधिजभोरचि 1७1१1६१} रविजमोरवि दुम् । जम्मते । जम्भे । 

जम्भते । जजुम्भे ॥ इत्यात्मनेपदिनः । 
द्रथोभयपदिन' 

थिञ् सेवायाम् । श्रयति \ श्रयते । शिभ्राय । शिश्रिये । श्चयितासि । ्रचि- 
व 
ष्यते-र्वरताम्-अस्वरत-स्वरेत । सवरिषोष्ट-अस्वरिष्ट-अस्वरिष्यतं । दइभाज-दुजाश्~ 

टुम्ाश्च-दीषठौ । राजते 1 ्राश्यते-आशते [वाआश्लम्ाश इति श्यन्विकस्पः, परे शप् । 

म्काश्यते-भ्काशते। फण'च सक्च नामि१ि ¦ फणामिति षष्ठीबहुवचनम् । एस्वाभ्यासरोपौ 

कितिकिटि इतति चानुवतते । ओज श्नि । भ्राज् धातोरजुबन्बरोपे किटि तङि “छ्टिब- 
तोरिति द्विखे पूवस्याभ्याखते "कणाच सप्तानाम्, इत्ति एष्वाभ्यासलोपे “छिटस्त- 

श्रयोःरिति पुश्ादेशे रेजे, हस्यस्य सिद्धिः। असति एत्वाभ्यासरोपे इकादिः शेषे 

भभ्यासस्य जशष्वेन भस्य बत्वे छते 'वश्नाज' इति रूपस् । भे श्नि । पूववत् “फणां च 

सप्तानाम्, इ्येववाभ्याघरपे शखरेशेः इति रूपम् । तदभावे च बभ्नाशे । स्लेश इनि । 

अन्नापि "फणां च सप्तानाम् इति , एव्वाभ्याघरोपेन “भ्डेदोः इति रूपम् । तदमावे 

'वभ्छाशेः इति रूपम् । आनजिता-आ्रारिता-भ्छाशिता । ्ाजिष्यते-आाकिष्यते। 

भ्छाक्जिष्यते। जआजताम्-जाश्यताम्-भ्राश्ताम्-म्टाश्यताम्-्खाश्चताम्--जन्नाजत- 

जज्नाश्यत-अश्नाशत-अजभ्छाश्यत-अभ्लाशत । आनेत-जाश्येत-्ारोत-म्कश्येत-- 
भ्छाशेत । आजिषीष्ट-आशिषीष-स्लारिषीष्ट-अश्नाजिष्ट अश्नाल्िष्ट-अम्काशि्ट । अन्ना. 

जिष्यत-ल्नाशिष्यत-अभ्लाङ्गिभ्यत। रमुष्ातोः-रमते । रेमेनरस्वाभ्या सलोपो । रन्ता- 

रंस्यते-रमदाम्-अरमत-रमेत-रसी्ट-अरंस्त-अरंस्यत ! रधिजभोरचि इति । जुभिस्यलुवतंते । 

रथिजभोधास्वोर्य॑मागमः स्यात् अचि परत इत्यथैः । जमी-जुमि = गात्रविनामे! गात्र- 
स्य विनामः वक्रभावः । जम्भते इति ' जभोधातोरुंटि तडि “रधिजभोरचि, इति चुमि 

भिश्वादन्ध्याद चः परव्वेऽनुस्वारे परसवण टेरेस्वेच कृते 'जम्भतेः इस्यस्य सिद्धिः 1 जज््- 
म्मेजम्भिता-जम्मिष्यते-जम्भताम्-अजम्भत-जम्मेत-जग्मिषीष्ट-अजम्मिष्ट-भजम्मि- 

ष्यत । जमि -जुम्मते-जनुम्भे-जुम्भिता-जुम्मिष्यते-जुम्भवाम्-अजुम्मत-जुम्भेत-ज् ` 
ग्मिषीष्ट-भजुम्भिष्ट-अजुम्भिष्यत । इत्यारमनेपदिप्रक्रिया । 

शिश्राय । श्रिधातोः “परो किद्” इतिं छिटि, ठिटो छः स्थाते करंगामिन्रियाफ- 

फणा -पणादि सात् धातुश्रोको मी पतवाभ्यास्त लोप दा, तिित-लिट्-सेद् 

थलके परे । शधि--^रध श्रीर "जभ् घातुको नुमागम हो, अजादि प्रत्यये परे । 



२९६ मध्यस्िद्ान्तकोभुदी- [ स्वादि- 

तसि । श्रयिष्यहि । श्रयिष्यते । श्रयतु । श्रयञाम् । श्रश्रयन्। शअश्रयत । श्रयेत् । श्रयेत । 
श्रीयात् । भ्रयिषीश् । चद् । श्रशिश्चियत् । अरशिभ्रियत ¦ अश्रयिष्यत् । च्श्नयिष्यत ॥ 
श्रञ् भरणे । भरति । भरते । वमार । बभ्रु । बभ्रुः । बमथं । बभव । ब्म । 
बभ्रे । बखषे। भतासि ) भतौक्ते। भरिष्यति । भरिष्यते। भरतु । भरताम् । 
श्मभरत् ! अभरत । भरेत् । भरेत । धियात् । उश्च ।१।२।१२। ऋवर्णासरौ मला- 

लामावे भथमपुरुषेकवचने तिपि, “परस्मैपदानां णलतुदुस्थल्थुसणर्वमाः” इति 
तिपो णचि णकारस्य रकारस्य चेव्सक्तायां रेपे च “छिरि धातोरनभ्यासस्य? इति 

द्वित्वे श्रि भरि जः इति जाते “पूर्वोऽभ्याप्तः, इस्यभ्यासस्वे “हलादिः शेषः? इति 
शशिः अवज्षिष्टे “सावं धातुकाधंधातुकयोः इति गुणे “एचोऽयवायावः” इत्ययादेज्े 
शश्षिश्रय॒ अ? इति जाते “अत उपधायाः» इत्युषधाकारस्य षृद्धौ “शिश्राय, इति। धशिधियत्। 
श्रि्ालोल्लुङरितपि “चक लुडि” इति ष्ठो “णिशिद्रख्रभ्यः कतरि चडःः इति च्छे 
स्थाने च्कि, चकारस्य डकारस्य देत्सन््ायां रोपे च छते, “चदि इति हिष्वे 
अभ्यासषत्वे, अभ्यासकायं च करते 'शिभि अतिः इति जाते “इतश्च” इति तिप इका- 
रस्य रोपे, “लुडलडलृङ्वङ्ुदात्तः" इति अद्ग स्याडागमे “अचि श्नुघातुञ्जवां य्वो 
रियङ्वडौः, इति इय ङि “अशिश्रियत्, इति रूपम् । म्रियत । निज्ातोलंडस्ते, 

ष्टौ "“णगिधिद्रखभ्यः कतरि खडः” इति च्ेश्चडि, द्धिववे, अभ्यासकायं, अडागमे 
श्चि भ्रिअतः इति स्थिते “अचि श्युधातुश्चवां य्वोरियङ्वडोः, इति इयङि, अश्िश्चि- 
यतः इति रूपम् । भरति । जिच्वादुमयपदम् । तन्न कतृगामिक्रियाफलाभावे धातो 
“वर्तमाने र्ट् इनि ठटि, लटो छः स्थने “तिक्चप्षन्चि ०” इत्यादिना भ्रथमपुरषेकवचने 

तिपि, शपि, ““सावेधातुकाधधाङ्ुकयोः” इति गुणे जकारे जाते “उरण रपरः” इतिं 
रपरे "भरति इति रूपम् । कटृगामिन््यारञे तु श्धातोटस्ते शपि गुणे रपरे 
“दित आदमनेपदानां रे" इति टेरेषवे च छते, “भरते इति रूपस् । वमर ¦ श्ुघातोः 

“परोक्ते किट” इति रिरि, प्रथमपुरषेकषचने परस्मेपदसन्सके “तिप्ठसक्षि० इस्या- 

दिना तिपि, तिपः स्थाने “परस्मेपदानां णर्तुुस्थर्थुसणल्वमाः? इति णि, णश्य 
रस्य चेत्सभ्क्वायां रोपे च “लिट् च” इत्याधंधातुकतवे “खरि धातोरनभ्यासस्य? 
इति द्िस्वे “पूर्वोऽभ्यासः, इष्यभ्वासत्वे “उरत्” इष्यभ्यासन्डवणस्याच्वे “उरण 
रपरः” इति रपरत्वे च छते भ्मर् ष्ट घः इति जाते ““हरादिः शेषः, इति मभ- 
विष्टे “अभ्यासे चच” इति अभ्यासभस्य बस्वे "वशर अ? इति स्थिते “साक्- 
धातुकार्धंघातुकयोः इति ऋकारस्य गुण अकारे जाते “उरण् रपरः” इतिं 
रपरे भूते “अत उपधायाः” इति ष्ृद्धी तायां भारः इति रूपम् । 
भ्ियात् ¦ खधातोराक्चीछिकस्तिपि, पृशते ““ङिडाश्चिषि? इति तिप आधधातुकस्वै 

उश्च -ऋवखं स पर जो क्षलादि "लिङ् रौर भातमनेपदपरक मलादि “सिच् व कित् दो 



भरकरणम् | खधा-इन्द्मती-टीकाद्योपेता । २१७ 

दी लिङ््-च्त्मनेपदपरः सिच्चेदीतौ कितौ स्तः 1 भृषीष्ट । स्षीयास्ताम् । च्ार्षीत् । 

हस्वादङ्गात् ।८।२।२७॥ सिचो लेपो, फलि । अश्टत । अभरिष्यत् । अभरिष्यत ॥ 

हृञ् हरणो । हरत्ति। हरते । जहार । जहतुः । जह 1 जहथ ! जिव \ जहिम 

जहे । जहिषे । हत्त 1 हर्तासि । हतीसे । हरिष्यति । रिष्यते ॥ धूञ् धारणे 

धरति ॥ शीञ प्रापणे । नयत्ति । चय । निनाय । ईपचष् पाके \ पचति 

पचते । पपाच । पेचिथ । प्रपक्थ ! वेचे 1 पक्ता 1 प्यति । पच्यते ! अपक्त । 

"किदाशिषि, इति यासुटि, उटि गते यासुटः किस्वाव् गुणामावे “रि ् डायग्कि- 

ड्ध, इति कारस्य रिढि कते ङस्येस्संज्ञायां कोपे च जाते तिप इकारस्य “इतश्च 

इति रोपे “स्कोः संयोगायोरम्ते च” इति सृरोपे “श्यात् इति । ४१९ । 

्ुधातोराशीच्डिस्ते सीयुटि, उरि गते , यलोपे “खुटत्तिथोःः इति तस्य सुडागमे, 

उटि गते, छ सी स॒तः इति जाते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति इटो निषेधे 

“उश्च” इति किरवात् ““सार्वधातुकार्धधाुकयोः” इति प्राषगुणस्य “किति च” इति 

निषेधे, षत्वे पुन ̀  षत्वे ष्ट्ष्वे च षीष्ट" इति सूप । अ्रमा्षोत् । श्रषातोलेङस्तिपि, 

च्छ, “च्लेः सिच्” इति सिचि, इचिगते, अटि तिप इकारखोपे “ज श्ड स् त्, इति 

स्थिते “सिचि घृद्धिः परस्मैपदेषु इति द्धौ, रपरत्वे षत्वे च भमार्षादः इति रूपम् । 
हस्वादज्ञादिति। हस्वान्तादित्यर्थः! दिच इत्ति भाष्यम् । “श्वरो सलि? इत्यतो 

कीति “संयोगान्तस्य कोप” इ्यतो कोप इति शाजुवरतते इश्यभिपरेस्य शेषपूरणेन 

सूत्र व्याचष्टे--सिचो लोपो कलानि ! जार ! हृधातोरिटस्तिपि, तिपो णरदेशेऽ 
अनुबन्धरोपे “छ्टिधातोरनम्यासस्यः इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः” इष्यभ्यासष्वे 

“उरत्, इति अभ्यासच्छव्णंस्याकारे “उरण् रपरः? इति रपरस्वे च कते दर् ङ ज 
इति स्थिते “हलादिः शेषः इति रोपे “छहोश्चुः” इति भभ्याघदस्य कवे 
“अभ्यासे चर्च» इति क्षस्य जघ्वे अ अ, इति भूते ““सार्वघातुकाधेधादुकयःः इति 

गुणे रपरस्वे च “अत उपधायाः" इति धृद्धौ जहार! इति । पेचिथ । पच घातोक्टस्सि- 

पि, सिषः थि, अनुबन्धरोये, “किटि धातोरनभ्यासस्य इति द्विषे, भभ्यासत्वे 

"हलादिः शेषः › इति चरोपे “य पद् थः इति जाते “किद् च» इति थर आधंधाहुक- 
तवे “आध॑ध;तुकस्येदवरादेःः” इति इरि प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात इति तस्य 
निषेधे ऋादिनियमाच्जष्ये इय्सवे प्राप्ते भारद्वाजनियमात् वा इटि दते “थलि च्च सेटि 

इति एस्वेऽभ्यासरोपे च प्पेचिथः इति रूपम् । इडागम्रामावपरहे सेदथरुभावात् 

एत्वाभ्यासरोपामावेन श्व पच् थः इत्यन्न “चोः कुः" इति कुत्वे ̀ पपकयः इति रूपम् ! 

-इस्वा -इस्वान्त भङ्गते पर शिच्" का लोप हो, ्षल्+ के परे । 



२१द मभ्यखिदधान्तकौमुदी- [ भ्वादि- 

ऋमपक्षाताम् } भज सेवायाम् । भजति । भजते मेने । भक्ता । भक्तासि । भक्तसि । 

भक्त्यति ! अद्यते । भनतु ¦ भजताम् । अभाक्षीत् । अभक्त ) अभक्षाताम् । शरभ- 
छयत् । अभल्यत ॥ यज देवपूज-सङ्गतिकरण-दानेषु । यजति ! यजते । क्िन्य- 
भ्यासस्योभयेषाम् ।६1१1१७] वच्यादीना, ग्रह्यादीना चाऽभ्यारस्य संप्रसारण 

स्याष्विटि । इयाज ¦ वचिस्वपियजादीनां किति ।६।१।१५) |वचिस्वप्योयंजा- 
दीना च संप्रसारणं, किति) 

पेचे । एच्घातो्दिरस्ते, तरय स्थाने ^“ ङिटस्तश्चयोरेश्चरेच्” इति एचि, श्गते “किटि 
धातोरनभ्याप्तस्यः इति द्वित “पूर्वोऽभ्यासः” इति अभ्याससे “हङादिः दोषः इति 
चरोवे “पपच एः इति श्रुते “अत॒ एकहटमध्येनादेश्ञादे लिटि” इति पच अकारस्यश्वे 
अभ्यासलोप च जाते सयुक्त करते सति भ्ेवे" इति रूपम् । भेजे । भजधातोखिटस्ते 
"किटस्तश्षयोरेदििरेच" इति तस्य स्थाने एशि, शगते “छिटिधातोरनम्यासस्य” इतिं 
द्िष्वे अभ्यासत्वे, अभ्यास्रकायं च ("नमज् ए, इति स्थिते ^तुफरभजत्रपश्च" इति 
भकारोत्तरवतिन अकारस्यश्वे अभ्यासरोपे च भ्सेजेः इति । अमाक्तीत ¦ भज्धातोः 
“लुः इति लुद्कि, लुडः स्थाने प्रथमपुरूषेकवचने तिपि, पृगते “च्लि लुडि इति 
चरौ, “चेः सिच्” इति सिचि, इचि गते, सिचः सस्यार्ध॑धातुक्ृष्वे, इटि प्राप्ते “एका 
चख, इति तस्य निषेधे जरि, तिप इकारस्य “इतश्च इति रोपे अभज् स् त्? इति 
जाते “अस्तिसिचोऽष्क्तेः इति तिपस्तकारस्य ईटि “वद्वजहछन्वस्याच.” इति 
छृद्धी, जस्य कुरवे चरस्व, सस्य षले च अआम्तीत्” इति ख्पम् । भिटयभ्यासस्यो मयेषाम् । 

“धयः सम्प्रतारणसर” इत्यतः सभ्प्रसारणमिव्यनुवतंते ¦ “वचिस्वपियजादीनामू"इति 
सूम्रोपात्ताः, (्रहिञ्यावयि?? इति सून्रोपात्ताश्च उमयज्ञाञ्देन गद्न्ते। तदाह--एच्या 
दीना रह्यादीनाश्चेति । भ्याज । यज्धातोः "परो छिद् इति लटि, लियो छः स्थाने 
प्रथमपुरषेरुवचने तिपि, “परस्मेपद्ःनां णल्तुसुस्थख्थुस्षणरबमाः” इति तिपो णलि, 
णस्य टस्य चेस्क्ता्ां रोपे ख यन् अः इति जाते “लिट् च" इद्याघंधातुकस्वेन 
कपोऽभावे, “छिरि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इस्यभ्यासस्वे 

छिव्य--वच्थादि भौर ग्रह्यादि षातुश्रो श्रभ्यासको सम्रसतारण हो, (लिट् के परे । 

नोटः--वच्यादिमे वचि, स्वपि भौर यजादि अर्थात् 'यजदेवपुजा० से लेकर दुः 
चमो श्वि गतिवृद्धथोः एतत्पय॑न्त का गहण रोता जैस कि-भ्यज्ञिपविर्बहिश्चेव” 
देता मूलम कहा जायगा । एव॒ य्चादिते “ग्रहि-ज्य.~वयि-ग्यधि-ग्यषि-विचति-वृश्वति- 
षृच्छति-भृज्जतिः का महण समभना चाहिये । 

चचि-वचि-स्वपि श्रीर यजादि को संप्रसारण हो, (कित् कै परे। 



प्रकरणम् ] स॒धा-इन्दुमती-रःकाद्धयोपेत । २९६. 

"यजिर्घपिवटिश्यैव घसि.वेञू-व्येञ् इ्यपि । 
हेजवदी श्वयतिश्चैव यलादयाः स्युरिमे नव ॥' १ ॥ 

जतुः । शजु- ! इयजिथ यष्ट । ईजे । या । “डोः क. सि" । यद्यति । 

यद्ये ¦ यजतु । यजताम् । श्रयजन् ! अयजत 1 यजेन् ॥ यजेत । ईइज्यात् ॥ 

इति अभ्यास्यकारस्य सम्भस्रारणेन इकारे जाते ‹ सम्प्रसारणास्च” इति पूरूपे 
५अत उपधायाः इत्ति उपधाद्धौ मिरित्वा "दयाः इति रूपम् ! वचि 
स्वपीनि । वचिस्वपीति इका निर्देशः । सौत्रः सम्प्रसारणाभावः । आदिखच्ड यजिनेव 

सम्बध्यते, न तु वदिस्वपिभ्याम्, तथाक्षति हि वच्यादेः स्वप्यादेर्यजादेश्देत्य्थः 
स्यात्! तथा सत्ति पथर्स्वपिग्रहण व्यथं स्यात्, अ इादिगभे लुश्विकरणे "वच परिभा- 

षणेः इत्यारभ्य षष्ठस्य “जिष्वप् शयेः इस्यस्य दच्यादि्रहणेनेव सिद्धेः । तदाह -वचि- 
स्वप्योयेजादीनाम्बेति। यजादिपदेन-यजिर्वपिर्वहिश्चेद विवेभ्ब्येज इत्यपि । हेनवदीः 
श्वयतिश्चेव यजाः स्युरिमे नव ४ १ ॥ इति नवग्ाह्याः । श्यनि । बनजूघातोटिरः 
सिप्, ^परस्मेपदानां णल्तुसुस्थर्? इत्यादिना खिपः स्थाने थलि, “डय् चः इत्या 
धधातुङूतवे सिपः पि्वाव् “जसयोगादिद् कित् इति किर्वामावे प्रथमतः “किटि 
धातोरनभ्याघ्चस्यः इति हिसवे यज यज् थ› इति जाते ““ङछ्िव्यभ्यासस्यो मयेषाम्” 
इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरूप “इयज् थः इति भूते “आधधातुक 
श्येड्वरादेः" इति इटि प्राप्ते, “काच उपदेशेऽनुदात्तात्, इति इटो निषेधे करादि. 
नियमाञ्गित्यमिटि प्राप्ते, भारद्वाजनियमेन वा इडागमे, (इयजिथ, इति रूपस् । 
इडागमाभावे इयज थः इति स्थिते “श्व्नस्जखजग्टजयजः इत्यादिना षत्वे थस्य 
५'्टुना ष्टुः" इति ष्टुखे च “ध्य इति रूपम् । ईजे , यजुधातोकिरस्ते, तश्याधधा- 
तकत्वे “असंयोगारिरट्किव्” इति च्छि च “वचिस्वपियजादीनां किति” इति 
सम्प्रसारणे, “खम्प्रसारणाच्चः” इति पूव॑खूपे "दज त, इति जाते ददिषे, अभ्यासत्वे 

अभ्यासकायें च छते “इं इज् तः इति भूते “जकः सवणे दीः इति दी 
“दिटस्त्वयोरेश्षिरे च् इति तस्य स्थाने एदि श्रते खयोगे च छते जः इति रूपम् । 
अयाक्षीत् ' यज्घातोद्ंङर्तिपि, च्छो, च्छः सिचि, इचि गवे सिचः सस्याधंधादुकष्वे 
^“एकाच उपदेशोऽनुद्ात्तात्ः' इति इडभावे अटि तिपः इकाररोपे “अस्तिसिचोऽणएकतेः 
इति तिषस्तस्य इडागमे 'अयज् ईं च्, इति जाते “नश्चभ्नस्नखजद्जः» इति जस्य 
षत्वे “वोः कः सि” इति षस्य कसे कात्परक्वात् सिचः सकारस्य “जादेश्षप्रस्यययोः 
इति षले कयोगे हे जाते “वदु्रजहरुन्तस्या चः इति घृद्धो जयात् इति रूपम्) 
उवाइ--वदधातोचिंटस्तिपि, तिपो णि, अनुबन्धे, द्वित्वे, "वद् वह् ॐ' इति मूते 
“पूरवोऽभ्याप्तः इत्ति अभ्यासववे “लिव्यम्यासस्योमयेषाम्” इति अभ्यास्तवकारस्य 
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ऊहुः । उवहिथ । "हो ढः । (्षस्तथोषो ऽव । वार} सष परयोस्त- 
थोर्ध- स्यान्नतु दधातेः । छना ४. । “टो डे लोपः ।८।३॥१३। उस्य ज्लोप स्याडढे 

परे । सदहिवहोसेदव स्य ।६।३।११२। अनयोरवणस्य चोस्स्यात् उलोपे । 
उवोढ । ऊहे । वोढा । व्यति । वच्यते । वहतु । वहतम् । अदहत् । श्वहतं । 

सम्प्रष्ठारणे “सम्प्रसारणाच्च इति पूवरूपे ““हखादिः रोषः" इति हरोपे “ङ वहु ॐ 
इति स्थिते “अत उपधायाः इति उपधशद्धौ “उवाः इति । उवदिथ । वहधातोखिटः 
खिपि,लिषस्थकादेश्े, “लिट चस्याघ॑वातुकव्वेन “आर्धंधाक्षुकस्येड्वरादेः” इति इटि 
भ्राप्ते “एकाच उपदंशेऽनदात्तात्” इति इटो निषधे “'छसग्ठघु› इति ऋादिनियमादि- 
टि पाप्ते '“उपदेशेऽ्वतः” इति थरु इटो निषेये “छतो मारद्वाजक्यः इति नियमात् 
आरद्वाजमतेन इटि जाते “वह् इ थः इति भूते पित्वाव् किदमावेन प्रथमतो द्िस्वे 
अभ्याखष्वे “ङव्यम्यासस्योमयेषाम्? इति अभ्यासवकारस्य सम्प्रारणे “सश््रसार- 
णास्च> इति पू्ंरूपे “हखादिः शेषः” इति हरोपे "उवहिथ इति रूपम् । भष 
स्तथोरिति । षः इति पञ्चमी । तश्च थू चेति इन्द्रः! तकारादकार उच्चारणार्थः । 
तकाश्थकारयोरिति रुभ्यते । अधः इति .षष्ठथन्तम् । धाधातुभिन्नस्यैति ऊभ्यते । 
तदाहू--भषः परयोरि ~ । सहिवहो. । ढन।प इति । (दर्पे पूवस्य दीधोंऽणः ह्व्यस्मात् 

ठकोपे इस्य्ु तेरिंति मावः । उवोट । वहधातोकिटः सिपि, सिपस्थलि, “एकाचः 
इति इडभावे प्राप्ते कादिनिथमादिरि घ्राप्ते “उपदेशेऽत्वतः” इति इटो निषेधे थरः 
स्थानिवत्वेन पिवत् “असयोगार्किट् कित्” इति क्द्मवे, अतः “"वचिष्वपियज्ञा- 

दीनां किति? इति न सम्प्रसारणम् , किन्तु “छिटि धातोरनभ्यासस्य”, इति हिष्वे 
"पूर्वोऽभ्यासः इस्यभ्यासस्वे “खिरयम्यासस्योभयेषास् इति अभ्यासवकारस्य 
सम्प्रसारणे 'सखम्भरसारणार्खः, इति पूचरूपे “हलादिः शेषः+ इति ह रोपे (उ वह थः 
इति जाते “टो ठ.” इति हस्य ठष्वे “'क्ृषस्तथो्धोऽघः, इति कारस्य धकारे “टूना 
छः इति ष्टस्वेन धस्य उत्वे “हो ठे छोपः, इतिं उशोपे “ढलोपे पूवस्य दीर्घो. 
ऽणः इति पू्॑स्याणो दीघ प्राप्ते तम्बाधिष्वा “सहिवहो रोद वणंस्यः इति अकारस्य 
ओशवे “उयोढ' इति रूपम् । ऊदे । वहधातोिरस्ते, “खिटस्तश्चयोरेहिरेचः” इति तस्य 
स्थाने एक्षि, शुगते "वह् ए" इति स्थिते ““जसथोगारलिट् कित्, इति क्ट; किखात् 
"'वचिश्वपियजादीना कित्ति इति षम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्च, इति पूवरूपे “लिटि 
खातोरनम्यासस्यः, इति द्विसे जभ्यासषवे, अभ्यासकाय सवणंदीधे च "उरे, इति । 
श्रवाक्तीत्। वहधातोलुड स्तपि, च्छो, च्छेः सिचि, इचि गते, अटि, तिप इकाररूपे 

्षस्तथो -- सप्) से प्रर (तः श्रौर भ्यः को “व हो, परन्तु (दशापि को नदीं दो । 
ढो टे छोपः--ढकारका लोप टो, ठकार परे। सहि बहो--सदः भ्रौर कड" 
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वहेत् । वहेत । उह्यान् । वक्षीष्ट \ चवाक्चोत् । अवोढम् । अवाघ्चुः ! अवाक्षीः ¦ 
अवोढम् । अवोढ । चवाक्षम् । श्रवराच्छ । श्रवाद्म । ऋ्रोढ । अ्रवक्षाताम् । श्रव- 
क्षत । चोढा । श्रवक्षाथाम् । ्यवेोल्वम् । अवक्षि । चवद्धहि । अवरदमहि । 
अवद््यत् । अरवद्यत ॥ डुवप् वीजघन्ताने । डो नखन्नानं - तत्रे विकिरणं, गमा 
धानं च ¦ अय छेदनेऽपि । केशान्वपति ! वपते ¦ उवाप । उपे \ वक्ता । वप्स्यति ¦ 
वप्स्यते ! उप्यात् । चम्सीष्ट ! प्रस्यवाप्सीत् । अवक्त ॥ तेजं तन्तुसन्ताने । 
वयत्ति । चयते । वेऽ वयिः ।२।४४१। स्याह्लिटि । इकार उश्वारणारथैः ¦ 

“अस्तिसिचोऽपरक्ते, इति तिपस्तकारस्य ईडागमे “अ वह् सूईं त्; इति स्थिते 
“बदनरच्हरन्तस्याचः इति वकाराकारस्य बद्धौ हो डः इति शस्य टष्वे, 
“षढोः कः सि? इत्ति ठस्य कस्वे कत्परकस्वात् “अादेश्चपरस्यययोः” इति सिचः खस्य 
षष्दे सषूयोगे हे जाते सयोगे इते अवाक्छीत्” इति । श्रवोट । वहृधातोलुडस्ते च्छौ च्छः 
सिचि, इचो रोपे अटि, अवह स् त' इति स्थिते “हो ठ” इति हस्य दत्वे “श्च श्चलि"इति 

सरोपे, “अषस्तथोधोऽघः"” इति तस्य धत्वे “टना ष्टुः, इति धस्य धदुस्वेन ठकार डो दे 
रोपः” इति पूर्वदस्य रोपे “सहिवहोरोदवणंस्यः” इति वकारारारस्य जोकारे अवोढ, इति! 
इवप् = बीजसंताने। वपति-वपते । उवापेति । वपृधातोिटि तिपि णछि “छ्टि धातोः 
इति द्विलव पूव॑स्याभ्यासस्वे “छिष्यभ्यासस्योभयेषाम्” इत्यभ्यासवकारस्य सप्रसारणे 
“संमघारणा्चः इति पूर्वरूपे हकादिः शेषेण पकारलोपे अत उपधायाः इस्युपघाधरदधौ 
(उवापः इति रूप निष्पद्यते । ऊपे इने । वपृक्षातोिटि तडि “लिरस्तश्चयोःइति 
एद्ादेशे धातोष्ठित्वे ° वप-~वप्-वः इति स्थिते “ङिटियस्यासस्योभयेषाम्ः इति 
अभ्यासस्य संप्रसारणे हरादिः रेषे “वचिस्वपियजादीनां किति? इति परस्य वकार. 
स्याऽपि यजादिष्वास्सस्प्रसारणे सवणेदी्धं कते "उपः इत्यस्य सिद्धिः । वक्ता । दष्स्यत्ति~ 
चभ्स्यते । वपतु-वपतास् । अवपवत्-अवपत । वपेत्-वपेत । किस्वास्संश्रसारणस्, 
उप्यात्-वष्सीश। अवाप्पीत् । श्रण्यवाप्सीव्, अन्न ननेंदनद्" इति णत्वमूद्यम् । अ~ 
वप्-स्-तः इस्यवस्थायां “क्षलोश्चकछि* इति सलोपे “अवप्तः इत्यस्य निष्पत्तिः । अव. 
प्श्यत्-अवप्स्यत । वेन् = तन्तुखताने--वयतीति , वेधातोकंटि तिपि शपि श्वयति - 
चयते, । वेजो गयिः । छिटि वेनघातोर्वंयादेशः स्यादिति सूत्रार्थः । खवायेति। वेनृघातो- 
रिरि तिपि णि चेऽ वचिः, इति वयादेशे छिरिधातोरिति धातो पूवस्यास्या- 
सस्व ग्र हिऽ्यादित्वात् "छिरयभ्यासस्योभयेषाम्, इति संप्रसारणे हलादिः शेषे 'उवय्- 
ख, इति जाते अत उपधायाः, इष्थतो द्धौ “उवाय इत्यस्य निष्वत्तिरिति भावः ! 

भरतु भवखंको “शत् हो, उलोप होने पर ¦ वेजओ--विन्? को "वय् भदेश हो, "विर् 
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उवाय । ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्िचि चतिवुश्वतिपृच्छनिभ्वजतोनां ङिति चं 
।६।९।१६। चात्किति संप्रघारणम् । इति यकारस्य प्रासे-ल्लिंटि वयो यः 
।द1१।३द्। वयो यस्थ सप्रसारणं न स्याह्खिटि ! ऊयतुः । ऊचु" । चश्चास्यौ + 
न्यतरस्यां किति ।९।९।३६। वयो यस्य वो चा स्याक्किति क्सिदि। उवतुः । 
ऊवुः । वयस्तासावभावास्थलि नित्यमिद् । उवयिथ । स्थानिवत्वेन भित्वात्तद् । 
ख्ये ! ऊवे ) वयादैशाऽभवि । वेञः € १19०} वेः संप्रसारणं न स्यादि । 
ववौ । ववतुः । चुः । वविथ । ववाथ । ववे । ववाते । वविरे । वाता । अयात् । 

आर्मनेपदे तभयोरपि वकरयोः सप्रलारणे भाप्ते-प्रहिभ्येति । अहिज्यादिधातूनां कि 
ति डिति च सप्रस्ारणं स्यादिति सुत्राथेः । लिि वय इति । अरहिञ्येति प्राप्तं खंग्र्षारणं 

वेभधासोरादैश्षभूतस्थयकारस्य न भ्रति किन्तु यकारस्य यकार एव शिष्यते न चि. 
कृतिमापद्यत इति सुत्ाथः स्पष्टः ! अयतुरिति । बेनृधातोछिंटि तश्च अतुसि वेनो व 
चिः» इति दयादेशे, धातोद्ितखे पूवंस्याम्यासस्वे ङिटयभ्यासः' इस्यभ्याससंप्रसारणे 
हरादिः शेषेऽपरस्य वकारस्याऽपि ्रहिञ्याः इति संप्रसारणे पू्व॑रूपे सवर्णदीर्घ श्त्वे 
विसर्गे च कृते 'उयतुः इति सिभ्यति । ननु नन संप्रासारणे संप्रसारणम् इति 
श्ापदेन परध्येव यणः पूवं सप्रस्ारणं भदति इति अहिल्या, इत्यनेन ब्रा 
सप्रसारणं यकारस्येव स्यान्नतु वकारस्येति चेन्न, छिटि वयो यः, इति क्प्रषारणनिषे 
धवलाव् । अयुः । वश्वास्येति ¦ किति छिटि परतः आद्ेक्ञभूतस्य वयो यस्य वो वा 

स्यादिति सूश्नाथः। तेन उयतुः-ऊवतुः-अउयुः-उ्खुः इत्यादीनां सिद्धिः। थलि तु पित्त्वेन 
किस्वाभावात् न शवश्चास्याः इति वादेक्ञः किन्छु यकार एव शिष्यते तेन “उवथिथः 
इस्येकमेव रूपं परस्मेपदे । आर्मनेपदे तु अये, उवे। अग्रो मयोरपि वकारयोः संप्रसारणे 
दीघ यकारस्य ्वश्चास्यान्य' इति वंमाषिके वादेशे रूपफरम्। वेनः, वयाचयादेशा- 
भावे केवलं वेन धातोः प्राप्तं संप्रसारणं न मवल्युभयोरपि पदयोरिति सत्रा्थः। ववौ 
चवततुः-वहुः-वविथ ववाथ-चवथुः-वव। चवो-वविव-वविम । ववे-ववाते-वविरे! घ. 
विषे-ववाथे-वविध्वे । ववे-वविषहे-वविमहे ! वाता । वास्यति-वास्यते । वयतु-वय- 
ताम्। अवथव-अक्यत, बयेद्-वयेत। ऊयादिति । वेणृधाकलोरिहिः तिपि इतश्च इरोपे 
यासुट परस्मे" इति यासुटि "वा + यास त्, इति जाते स्कोः इति सर्पे "किदा- 
श्षिषिः इति यासुटः किश्वात् "अहिज्या, इति वस्य संभरसारणे पूर्वरूपे “अष्स्सावंधाघु- 

क परे । अरहि--गरहिञ्यादि भावुशरोको संप्रसारण हो, कित्-डित़ परे । किदि--"वय्ःॐे 
यकारको संप्रसारण नहीं हो, “लिट् के परे। चश्चा--“वय ॐ यकारको बकार श्रादेश हो, 
कित्-लिटङे प्रे, विकरपते । बेजः--वेन्” वादको संप्रघ्ारण `नदी हो, लिद्के प्रे 
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वासी्ट । ईइटसकौ ।. श्रवासीत् । त्रवासिशम् 1 श्रवासिषुः । श्रवास्त 1 शव्राया- 
ताम् । उ्येञ् संवरयो । व्ययति । व्ययते } नव्यो लिड ।६।१।५६। गे 
द्रात्वं न स्यह्धिटि । परमपि इलादिः शेऽ बाधित्वा य्य संप्रघारणन् , उभवेषाँ" 
अटणसामथ्यौत् । श्रन्यथा वच्यादीना, ब्रह्यादीना चानुप्रत्येव षिद्धे, किं तेन १ । 
चिन्याय । विन्यतुः । विन्युः। इडत्यतिव्ययतीनाम् ।७1९।६द। चद् ऋ-त्येम् 
एभ्यस्थलो नित्यमिट् । विव्ययिय । विव्यथुः । विव्य । विन्याय । विव्यं । वित्र । 

कयोः" इति दीँ कृते “अयात् इत्यस्य निष्पत्तिः । वासी । अवासौव्-अवालसि- 
श्राम्-जवासिषुः। अवादीः-अवादिष्टम्-अवासिष्ट । अवासिषम्-अवासिष्व-अवान्ति- 
ष्म । अवास्त-अवासातास्-अवासत । अवास्था--अवासाथाम्-अवाश््वम् । जवासि- 
अवास्वहि-जवास्महि । अवाश्यत्-अवास्यत । व्येञ् = संवरणे ! व्ययति-ज्ययते । न 
न्योलिटीति । व्ये इत्यस्य छतास्वस्य षष्टधन्तस्य व्य इति निर्देशः । “जदेच उपदेशो 
ऽश्चिति" इति सूत्रात् दिति अनुवतते भत आह् आश्वमिति । परमपीति। भि च्वये 
भ" इति स्थिते ददौ द्विषे सति “किरथम्यासः इस्यभ्यासयकारस्य संम्रसारणे पूर्वरूपे 
उत्तरखण्डस्य भायि विभ्यायेति वच्यति । तदुयुक्छम् , संप्रस्ारणास्ार्हलादिक्षेषेण 
यकारस्य निषृत्ती वकारस्य संप्रसारणेनोकारे सति “उध्वायः इस्यापत्ति. स्यादत आह 
परमपि हलादिः शेषं बाधिध्वा यस्य संप्रसारणमिति । उभयेषामिति । “खिटिवभ्याक्चस्यः 
इति सूत्रेऽभ्यासस्येति ग्रहणसामध्यादिति भावः । तदेबोपपादयति--भ्न्थति । 
बचिस्वपिः इत्यस्य “्रहिञ्याः इत्यस्य च ्वरितत्वाद् सुषृस्येव सिद्धे 'खिटियम्यासस्यः 
इति सूत्रे उभयेषां अरहणं पुनर्विधानार्थं । तथाच वध्यादीनां अद्यादीनां चाम्यासस्य 
संप्रसारणं स्याद्धि इति हिविधानं खन्धम् ! तद दहितीयं विधानं नियमाथम् उभयेषां 
संप्रसारणमेद स्थान्नेतरदित्ति । तेनाभ्यादे एतस्सध्रसारजभविषये का्यान्तरनिषचि 
सिद्धेव्यथः । विन्यायेति । व्येनधातोष्टिस्वे “सिटयम्थासस्यः इति जम्याख्सप्रस्ारणे 
पूरव कपे "विज्ये + अ इति जाते द्धौ आयादेदे "विव्यायः इत्यस्य सिद्धिः। भमे- 
विज्यतुः-विष्युः, अन्न वचिस्वपि, इति संप्रसारणे द्विस्वे यणि ख्ये मवतः । इउप्य-ीति । 
थकिति, इडिति चानुषञ्यत अत आाह-दुभ्य इति । विव्ययियेति ! किटि सिपि थलि. 
धातोद्धिखे भभ्याससंप्रसारणे इडस्य्ति? इति थरु इडागमे अयादेशे "विभ्ययिथः इति 
लिभ्यति । विभ्यथुः-विभ्य । विभ्याय-विभ्यय = ग्ुत्तमोवा' । विष्यिव -विष्यिम। 
विभ्ये -विन्याते-विव्िरे 1 विष्यिषे-विभ्याथे-विभ्यिष्वे ¦ विव्ये -विष्यिवहे-विभ्यिम- 
हे । भ्याता-ष्यास्यति । व्ययतु-भ्ययताम् । अभ्ययत्-अग्ययत । व्ययेत्-भ्ययेत । 

न भ्यो-“नग्येञ्" धाठुको “आसवः नशी हो, लिट परे । इडत्य्तिं प्रद् रौर ऋ षातुश्रोे 
पर (थकः को नित्य इडागम हो । 
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दिव्यम । विव्ये । व्याता + व्यास्यति । दीयात् । ग्यासीष्ट । श्रब्यासीत् । श्रव्यास्त 
हअ स्पद्धाया, शब्द च । इयति । हयते । छभ्यर्तस्य च ।६।१।३३॥ अभ्य- 
स्तीभविष्यतो हेज संप्रसारणं स्यात् । जाव । जहुवे ! हाता । हास्यति ! हास्यते । 
लिपिसिचिह्वश्च ।३।१।५२। च्लेरड् । अस्मनेपदेष्वन्यतरस्याप् ।२।१।५७। 
श्रहृत् । श्रहृताम् । अहन् । अहत । अहस्त । राज़ दीप्तौ । राजति । राजते 
रराज । रेजतुः । रराजतुः । रेजुः । रराज. । रेजे । रराज । हिक अव्यक्ते शब्दे । 

वीयादिति, ष्येधातोिङकि तिपि इतश्च इति इरोपे "यासुटपरस्मेः इति यासुटि अहि 
ज्याः इति सप्रस्ारणे शछंप्रसारणाचः? इति पूव रूपे स्कोः इति सरोपे 'भछ्त्सावंधातुक्- 
यो्दीघः, इति दीर्ध “वीयात्? इत्यस्य सादयु्वम् । व्यासीष्ट ! छन्यासीत् -भम्यास्त । 
अव्यास्यत्-अव्यास्यत । हेज. = स्पधायां शब्दे च । हयति-दहयते । ् रभ्यस्तस्य चेति । 
दवेज इति सप्रसारणंचेत्यन्चुडतंते अतत आह-अभ्यस्तीभविष्यतः हनः संप्रप्ठारणभिति । 
जह वेति ' दहेभूधातोकिटि तिपि णलि "अभ्यस्तस्य चः, इत्ति सप्रसारणे पूव॑ख्पे हस्वे 
“अभ्यासे चच, इति चतवं भचोष्णिति, इति द्धौ आवादेशे रूपं भवति। अमे जहघुः। 
द्धः । जदहविथ-जहथुः-जद्ध । जहाव-लहव-जह विव-जहूविम । जहूवे-जञहवाते- 
जहुविरे। जडुविषे -जुड वाथे-जडविध्वे । जहुवे-जहुविवहे-जहविमहे । श्हाता 
क्छास्यति-ष्हास्यते । ब्हयतु-ग्हयताम् । अनब्हयत्-अण्यत । श्टयेत्-उ्हयेत । 
हयाद्-ञ्हासीष्ट । लिपिसिचीति । च्छेरङ् इश्यनुवतंनादाह च्ठेरडः स्यादिति । 
श्रारमनेपदेभ्वन्यतरस्यामिति । जास्मनेपदे च्छेरङ वा स्यादित्यथेः। परस्मेपदे तु निस्यमे 
वादः इति भावः। श्रन्ददिति । ब्ेन् धात्तोटेङि तिपि इतश्च इशरपे च्छो “ङ्पि 
सिचिः इत्यङि अङ्गकष्याडागमे अरोपे “अच्त्, इत्यस्य सिद्धिः । शास्मनेपदे खति 
'आत्मनेपदेष्वन्यः इति अदेशे 'अब्हतः, इति मध्यम रूपम् । जखमवेतु अ +-ब्हा + 
सख + तः इति स्थितौ "अब्हास्तः इति रूपम् । अब्हास्यत्-अब्हास्यत । राज = दीतौ 
गाजति-राजते \ रराज-रेजवुः-रराजतुः-भत्र फणां च सप्तानाम्? इति एश्वाम्यास्- 
छोपविकस्पे शूषं, शेषं सुगमम् । रेजे-रराजे । राजिता । राजिष्यति-राजिष्यते । 
राजतु-राजतास् । अराजव्-जराजत । राजेव्-राजेत । राज्यात्-राजिषीष्ट । अरा 
जीद्-जराजिष्ट । अराजिष्यत्-जराजिष्यत । हक्क = अन्यक््ते शब्दे । हिक्कति~ 
हिककते । जिहिक्क । जिहिकके । हिक्किता । हिक्किष्यति-हिकिष्यते । दिक्कतु-दहि 

स्य स्रभ्यत्तसंक्चक (अभ्यस्त सज्ञाकी सम्भावना रहने पर) हम्" धातुको संप्रसारण 
ह्यो ! किपि--लिप, सिच्, भौर हेज् धादुर्भोसे पर “च्लिः को “अङक श्रादे् हो 
नाष्म--लिपिसिचिहृश्च से विहित “शरङ' भातनेपदमं विकल्पे हो । 
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दिकति । दिकते | ञ्चु गती, याचने च । अञ्चति) च्व्रते! (चः इट्येके ¦ 
अवि" इत्यपरे । इयांचु याच्जायाम् ! याचति । याचते । बुधिर् बोधने ! बो- 
धति । ब्रोधने । इरित्वादङ् वा । श्रबुधत् ! श्रवोधीत् । श्रवोयिष्ट ॥ खनु श्रवद् 
रणे । खनति । खनते । चखान । चल्नतु. 1 चदनु" | चख्ने \ खायात् 1 खन्यात् - 
चीच आदान-सवरणयोः । चीवति ! चीवते । चाय पूजा-निशामनयोः । चायति । 
कतास् ! भदिकत्-अहिकत । दिक् -हिवकत दिक्क्यात्-दिद्िषी । ।॥ 
जहिककिष्ट । अहिविकष्वत्-अहिविकभ्यत । अञ्चु = गतौ याचने च । जञ्जति -अञते । 
जानञ्च = आनञ्च । अञ्चिता । भद्धिष्यति-भश्चिष्यते । जञ्जतु -बञ्वताम् ! आश्चत्- 
आञ्त । अञ्त्-अश्चत । अच्याद् । अद्िषीष्ट ! आञ्चीत्-अाच्िष्ट 1 आद्धिभ्यस्- 
आद्धिष्यत । डुयाच = याष्जायास् । याचत्ति-याचते । ययाच-ययाचे । याचिता 
याचिष्यति-यादखिष्यते। याचतु-याचताम्। अयाचत्-अयाचनं । याचेतव्-या्देत । 
याच्यात् ! याचिबीष्ट \ अयाचीव्-अयाचिष्ट ! अयाचिष्यत्-अयाचिभ्यत । बुधिर् = 
बोधने । ओधति-बोघते । उुबोध-बुबुधे। बोधितः ! दोधिष्यति-बोधिष्यते ! बो धतु- 
बोधताय् । अबोघत्-अबोधत । बोधेत्-बोषेत ! डुध्यात्-बोधिषीष्ट \ अवोधीत्-भञ्धवत् 
( इरितो कवा ), अबोशिष्ट । अबोधिष्यत्-अबोधिष्यत । खनु = अवदारणे ! खनति- 
खनते। चखान । चरूनद्ुः। चस्नुः। अन्न 'गमहनजनखनधसां रोपः इत्यन" इश्युष- 
धाङोपः । चस्ने-चख्नाते-चर्निरे । खनिता । खनिष्यति-खनिष्यते । खनतु-खनता. 
म्र , अखनवत्-अखनत । खनेत्-खनेत । खायाव्-खन्यात् “ये चिमाषा इत्यारवषिक्. 
दपः । खनिषीष्ट । अखनिष्यत्-अखनिष्यत । चीश् = जदानस्रवरणयोः । चीवत्ति--ची. 
वते । विचीव-चिचीवे। चीदिता! चीदिष्यत्ति-चीविष्यते। चीधतु-चीवताम् । 
अच्चीवत्-भचीवत । चीचेत्-चीयेत । चीव्यात् शी विषीष्ट । अचीवीव्-अची विष्टं । 
जचीविष्यत्-ञजचीविष्यव ¦ चायु = पूजानिशामनयोः । चायति-चायते । चचाय~ 
चचाये । चायिता । चायिष्यति = चायिष्यते ॥ चायतु-चायतामर् । जचायत्~ 
धचायतं । चायेव्-चायेव । चाय्यात्-चायिषीष्ट ! जचायीत्-भश्वायिष्ट । अश्वाय 

नोटः--कते-कमेवाच्यादिके विषयमे पहले कलिखाजा चुका है (१०१४२ देखो) 
श्रव यां क्रियापदके रूप बनानेके कुश्रं नियम लिखे जाते है.~--८ १ ) कर्मवाच्य या भाद- 
वाच्यक रूपोम धातु “य्, लगाकर श्रात्नेपदके प्रत्ययं लगाये जान॑ द! इन रचनाम 
धातुसे गणचिड्ध (श्र, श्रय, रादि) नद्यं लगाये जाते । जे तेः-भू = भूयते । गम् = गम्यते } 
(२) इकारान्त तथा उकारन्त धातुके स्वरको दीं हो जाता हे । जेसेः-- जि = जीयते। 
स्तु = स्तूयते \ (३ ) इवं ्राकारान्त ातुर्ोके भकारका शकार हो नाता हे! जतः 
स्था = स्थीयते । दा = दीयते । गा = गीयते । मा = मीयत्ते। (४) रे भौर श्रो जिन 
धातुशरोके अन्तम हो उनको भ्राक्षारान्व हषे समम्ना चादिये । जैसेः-गे = गीयते । स्रो ¦ 

१५ म० को० 
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चायते । उयय गतौ । व्ययति । व्ययते । विन्याय । विन्यय । दाश्छ दाने । दाश- 
ति + दाशते । येष् भये । गतावियेके । भेषति । भेषते । शरस गतिदीप्त्यादानेषु । 
असति । असते । शास ! श्मासे । अयं कान्तोऽपि । स्पश्चा बाधनस्पशंनयोः । स्पशेनं- 
प्रन्थनम् ¦ स्पशति । स्पशते ॥ लष कान्तौ । लभ्यति । लषति ) लष्यते । लषते । 
खं भक्षो । चषति । चकते । भष आदान संवरणयोः । फषति । फषते ॥ दास 

ष्यत्-अच्वायिष्यत । व्यय गतौ । व्ययत्ति-ज्ययते । विभ्याय-~विध्यये व्ययिता । 
व्ययिष्यति-घ्ययिष्यते । भ्ययतु-ष्ययताम् । भभ्ययत्-भग्ययत । व्ययेत्-उ्ययेत । ची- 
याव्-भ्ययिषीष्ट । अव्ययीत्-भव्ययिष्ट । अव्ययिष्यत्-भव्ययिष्यतं। दाश्च = दाने । 
दाहाति-हाशते ! ददाश्च-ददासे ! दाक्षिता । दािष्यति दाक्िष्बते । हाशतु-दाज्ञ- 
ताम् 1 जशक्षत्-भङाशत । डारेव्-दाशेत । दाश्यात्-दाक्षिषीष्ट । अदाशीत्-अदाश्चि- 
छ । भदाक्षिष्यत् अदािष्यत । भेष = मये । मेषति-मेषते । बिभेष-बिमेषे। भेषिता । 
सेषिष्यति-मेषिष्यते। भेषपु-मेषतास् । अमेषत्-अभेषत । भेषेत-मेषेत । भेष्पात्~ 
भेषिषीष्ट । अभेषीत्-लभेषिष्ट । अभेषिष्यत्-अभेषिष्यत । अस-- गतिदीष््यादु नेषु । 
असति-धसते । आस-भासे ¦ असिता । असिष्यति-भसिष्यते। असतु-असतास् । 
आसत्-भासत । असेत्-भसेत । अस्याव्-भसिषीष्ट । आासीत्-आलिष्ट । भासिष्यत्- 
आिष्यत । स्पशशनवाधनस्पश्चंनयोः । स्पक्ति-स्प्चते । पस्पाक्ष-पस्पक्षे । स्पशिता । 
स्पक्षिष्यति-स्वश्ञिष्यते । स्पश्षतु-स्पशताम् । अश्पद्यात्-अश्पश्षत । स्पशेद्-स्पशेत । 
स्पश्यात्-स्पर्िषीष्ट । अश्पक्षीव्-अस्पश्ञिष् । अस्पश्लिष्यव्-अश्पश्चिष्यतत । रकूष~क- 
न्तौ । रुष्थति-कषति, रुष्यते-रुषते “अन्न “वाजाज्म्छाशचसुकरसुद्मुत्रसिञ्चुटिरुषः 
इति श्यन् विकर्पः । कशटाष-रेषे । रुषिता । रषिष्यति-रुषिभ्यते । रूषतु-रुषता- 
“शर् । अशषत्-भरूषत । रुषेत्-रुषेत । रूष्यत् । रषिषीष्ट । अशाषीत्-भरषीत्। भल- 
बिष्ट । अरुषिष्यत् भल्षिष्यत । खष~भक्तणे। चषति-चषते । चचाष-चेषे। चपिता । 
श्विष्यति-चपिष्यते । चषतु-ष्वषताम् । अचषत् जचषत । चषेत्-चषेत । चष्यात्- 
च विषीष्ठ । जचाषीत्-अश्षात्-अचषिष्ट । जचपिष्यत्-अजचपषिष्यत । शछवषः=आदान- 
स्ंवरणयोः । श्चषति-क्चषते । जक्ाष-क्षेषे। उषिता । ् चषिष्यति-न्चषिष्यते । सषतु-ध- 
षतास् ¦ अश्नषत्-अश्षषत । शषेत्-क्षषेत । क्चष्यात् प्च षिषीष्ट । अश्चाषीत्-अश्चषीत् । 
अश्चषिष्ट। अद्यषिष्यत्-अश्षिष्यत । दाख ~दाने । दासति-दासते। ददास्-ददासे। 
दासता । दािष्यति-दासिष्यते । दाप्षतु दासताम् । अदासत्-जदासत । दासेत्+ 
बाघे । दास्वाव्-डासिषीष्ट । अदासीत्-अदातिष्ट । अदासिष्यत्-अदासिष्थत । 

हिते । ( ६) उच षातुशरकिभ्य वर ले स्थानम ययात्रमसे "हउ शलः हो जति दै। 
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दने । दासति ¦ दास्ते ॥ धावु गतिशुद्धथोः \ धावति । धावते । 
इति म्वादिप्रकरणम् ॥ 

अथ अदादिप्रकरणम् । 
ऋतेरीयङ ।३।१।२६। साथे । ऋतिः-सौत्रः । लुगुष्सायामिति 

बहधः । कृपायां चेद्येके । ऋतीयते ! ऋनीयाच्वक्े । श्रायादय, इति ईयक्षमाव- 
पत्ते शेषत्वात् परस्मेषदप् । दित्वेऽभ्यासलोपे च जाते, उरतः । ^तस्माजडवी"ति 
चद् । गुणः । श्रानत्तं 1 श्रत्तिष्यतीत्यादि ॥ श्र भक्षणे । अदिप्रश्रतिभ्यः शषः 

-धाबुल्गतिद्चभ्योः। धादति-घावते । दधाव-दधवि । धाविता । धाविष्यति-धाविष्य- 
ते । धावतु-घावताम् । जधावव्-अधावतत। धावेव्-धावेत । धाज्यात्-धाविषीष्ट । 
जधावीव्-अधाविष्ट । अधाविष्यत्-अध्ाविष्यत । 

अथ ल्ुभ्विकरणान् धातू निरूपयितुसुपक्रमते--कनैरीयङ्ति । छतिः=जुगुष्सा- 
याम् पायां वा । अचं सौत्रो धातुः नतु घातुपाटषपटितः । तान्तोयं छतेरिति तु इका- 
निरद॑शषविश्षिष्टास्षष्ठी । अहेतुनिरदेश्चस्स्वार्थै हति सुत्राथः ! ऋतीयते शो । ष् धातोः 
टि तडिः शपि “छतेरीयक्क! इतीयङमे ङष्वेनान्स्यावथवे ठेरेतवे च छते “ऋतीयते” 
इति सिध्यति । ऋनीयांचक्रे । छऋतूधातोरीयङि किटि छतीय इति जाते "कास्यनेकाच 

आम्वक्तभ्यः। इस्यनेकाच्त्वादामि "जमः इति रोपे @्ानुप्रयुञ्यते छिटि' इति ख््टिपि- 

रकङ्कलोऽनुप्रयोगे “किटि धातोः, इति नो द्विषे पूरवस्याभ्यासत्वे “उरद्" ह्यव 

रपरत्वे हकादिशेषे अभ्यासचत्वै मस्यानुस्वारे परसवणे “छतीयाज्चकृ--किद् इति 
जाते ति “छिरस्तश्चयोः इवयेश्षादेये श्षिस्वास्सवदिशे यणि तीया क्तेः इत्यस्य 

सिद्धिः । "यादय आर्धधातुके वाः इतीयडाभावे तु ऋतघातोरिटितिपिणरिष्वितवे उ- 

रदषवे हखादिः शेषे “अ छव्-अः? इति जाते भत आदेः, इष्यभ्यालातो दीध "वस्मानुद्- 

हविहलः, इति नुटि श्वुगन्तः इति गुणे 'आानते, इति प्रभवति} अन्न नार्मनेपद्, जात्म 

नेपदनिमित्त्वाभावाद् । अत एव कतंरि परस्मेपदस् । ऋतीयिता-जतिता । छती. 

यिष्यते-अरतिंष्यति । ऋतीयताम् 1 आर्तीयत । तीयेत । छतीयिषीष । अर्व्यात् । 

आर्वीयिष्ट । आर्तीयिष्यत-आतिंष्यत् । अद भक्षये इति । अनिडय् ।* अदिग्रमूनिन्य 

इति ¦ “ण्यत्तन्नियार्षञितः इत्यतो लुगिव्यनुवतंते इत्यभिप्रेत्य शेषपूरणेन सुत्र 

नैसेः--यज् = इज्यते । वप = उप्यते। इत्यादि ( इस परिवतनक्रो सप्रसारण कते हे), 
इसप्रकार “हदु मतीः टीकामे स्वादिप्रकरण स्मप्त हमा । 

ऋतेः--“कत्, घाते %हयङ प्रत्यय हो, स्वाथे । अदि~-प्रदादि गयपठित भादुभ्रोसे 
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२}9७२। लर् स्यात् । रत्ति । छरत्तः । रदन्ति ! श्रत्सि । त्थः । ् रत्थ । अन्नि। 
ढः । शरश्च. । ल्िख्यन्यतरद्याम् ।२।४।४०} अदो धस्लु वा स्याल्लिटि ! 
जघास ) उपधालोपः । धस्य चर्व ! शासिवसिघसीनां च ।८)३।६०। इष्कु 
भ्यामेपा सस्य षः । जक्षतु. । जष्ुः ! धसस्ताप्तावभावात्थति नित्यमिर्-जधसिथ ॥ 
आद् । आदतुः । श्रादुः । इडर्यच्िव्ययतीनाःनिति दित्यमिद्- । आदिथ 
र्ता । श्रतस्यति । अत्तु 1 धत्तात्! शरत्तम् ! श्रदन्तु ॥ इभरभ्यो;हेधिः । ६ 
७।१०१ दोभौलन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात् । अद्धि । चरत्तात् । ् त्तत् 1 च्रत्त । श्रदानि ¦ 
अदाव । अदाम । शरदः सवषाम् ।७1३।९००} अदः परस्याऽ्कसा्॑धातुकस्य 
अट् स्यात् , स्वमतेन । ओदत् । यत्ताम् । आदन् । आदः ! श्ात्तम् | आत्त । 

व्याचष्टे--लक् स्यादिति । अदिप्रश्डतिभ्यः परस्य शपो दलुरिति फरितस् । धत्ति । 
द्-मकणे, अस्मात् धातोः “वतमाने खुर. इति कटि» अटयोरित्वन्तायां रोपे च, 

स्थाने “तिप्तसृद्चि” इत्यादिना प्रथमपुरषेकवन्ने तिपि, पृगते "अद् ति, इति जाते 
““तिद्धशषिस्सावेधातुकुम्” इति तिपः सार्व॑धातुकसवे “कतंरि शप्? इति तिपि परे कशषपि 
जाते “अदिप्रश्टतिभ्यः शपः?” इति शपो दुक, “खरि च” इति दस्य चवे, अत्तिः 
इति रूपम् । जवास । अद् धातोः “परोक्ते सिट.” इति छिटि, खिट खः स्थाने प्रथमपुः 
र्षेकवन्ने तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धलोपे “छिरथन्यतरस्याम् इति अदो घसत 
भादैरे जाते एकारस्येव्न्तायां कोपे, च "वस् अ? इति स्थिते, “लिटि धातोरनभ्याश्च 
स्य” इति द्विसे “पूर्वोऽभ्यासः” इष्यभ्यासते “हखादिः देषः", इति सरोपे “ङष्टोश्चः+» 
इति षस्य क्ले “अभ्यासे चच” इति क्षस्य जष्वे “अत उपधायाः” इति घकाराकारं 
स्य घरद्धौ घासः इति रूपम् । आद ¦ घस्लादेन्ञाभावपक्ते-अदुधातोल्िंरस्तिपि, 
तिपो णलि, अनुबन्धसोपे “किटि धातोरनभ्यासस्य” इति दिखे ^“"पू्वोऽभ्यास 
इत्यभ्यासस्वे “हखादिः शेषः” इति इरोपे “अत जादेः” इति अभ्यासाकारस्य दीघं 
आकारे जाते “अत उपधायाः इति अद् उपधाया शद्ध “अकः स्वे दः? इति 
दीर्घे जाद्” इति रूपम् । भत्स्यति । अदू धासोलृटस्तिपि पत्ते स्ये, इडभावे, “खरि 
चः इति दस्य चत्व “भरश्यत्तिः इति रूपम् । भरत॒ । अद्धातोरखोँटस्तिपि, पगते कपि, 
“सअदिप्रष्धतिश्यः शयः" इति शपो दकि, “खरि च” इति दस्य चर्त्वे, ““एङः” इति 
तिप इकारस्योस्वे अत्त, इति खूपम् । “सुद्योस्तातडाश्िष्यन्यतरस्थाम्, इति तो.स्था- 
ने वातदधि, “अन्तात् इतति । अदः सर्वेषामिति ! अद्ः इति पञ्चमी । “तस्मादिस्युत्तरस्य 

पर "छप् का दुक् हो । छिव्य-- “अद् को, शवरस्ट्ट भदेश डो, लिट के परे, विकल्पसे । 
श्लासि--श्ण-कवगंसे पर “दास, श्रौर ष्वसः धातु सम्बन्धी सकारको षकार भदेश हो । 
इक्च--&' षातु भौर भलन्त धातुश्रेसि पर॒ को "चि* भदेर हो । अङ्-श्रद्र वात् 

की 
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आदम् । अह्र ¦ द्ध । अयात् । अयाताप्र् । । अयात्. । अद्यस्ताम् ।! अ 

यायुः । लुङ्सखनीधस्ल । २,७३अ) अदः लृदित्वान्-गड । अवसत् ! आत्स्यत् 
हन दहिसागत्योः ! इन्ति ! अनुद्ात्तोपदेश्वनतितनोर्यादीनामननासि- 
कलोफे भलि किंङति 1६।४।२७ अदुनासिकेः ति षष्ठी, वनतीतरेषां विशचै- 
घणम् । अनुनासिकान्तानामेषा चनतेश्च लोपः स्याञ्जलादौ कडिति परे । यमि-रमि- 
नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽनुद#चोपदेशःः । ततु-षणु-कषणु-किण-ऋण-वृर-च्ण- 
वनु-मनु-तनोत्यादयः । हतः ¦ व्नस्ति) हसि । हथः ! हथ \ उन्मि इन्वः । 

इति परिभाषया परस्येति कभ्यते । “गुणोऽष््छे इत्यतोऽप्रक्ते इति “तुरस्वुशम्यमं 
सावंधातुङे, इत्यतः सावधातुके इत्ति चानुवतते । सप्तमीयं च षष्य्या चिषरिण- 
म्यते । ““जङ्गाग्यंगारूवयोः इत्यतः जडिष्यजुवतंते । गाम्यंगाङ्वयोरनु्त्तिनिषस्यथ 
सवषामिति, तदाह~- मदः परस्वेत्यादिना । श्रयात् । अद्धातोलिङस्तिपि, कपि, शपो 
खकि, “यासुर परस्मेपदेषूढात्तो डिन्च” इति यासुटि, उटि गते, रिश्वादाद्याचयरे 
जाते “लिङः सखलोपोऽनन्स्यस्य" इति सरेपे “इतश्च” इति तिप इकाररपे अचाव् 
इति रूपम् । श्वस् । अद्धातोः “लुङ” इति छि, उदि गते, छः स्थाने प्रथम पुरुषै- 
कव चनविवच्वायां ““तिष्वसृन्ञि” इस्यादिना तिपि, पगते “लुहसनोधंस्लू" इति अद् 
स्थाने घस्ल् इत्यादेशे कते द्च्छारस्येष्सन्ञायां रोपे च “खि ल्यु”, इति च्छो “खे 

सिच? इति प्राप्ते त्स्बाधितवा “पुषादिचयुतादुखदितः परस्मेपदेषु” इति च्छेः स्थाने 
अडि, ङगते अङ्गस्य जङागमे जते, तिप इकारस्य “इतश्च इति रोपे अवसव्ः 
इति रूपम् । इन्ति ! हचूधातोः “वतमाने छुट » इत्ति लटि, अटि गते छः स्थाने प्रथ- 
अपुरुषेकवचने तिपि प्राते, “तिङ्शित्सावंधात्तुकम्* इति सावधातुकखक्षायां “कतंरि 
१५ इति हापि, “अदिग्रश्वतिभ्यः शापः? इति छपो ठकि, मिचिस्वा “हन्तिः इति 

रूपय । अनुदा तोपदेदेति । अद्युनासिक इत्ति दुष्तषष्ठीक पदं वनतीतरेवां दिशेषणस् । 
चनघातोस्तु जचुनासिकान्तत्वान्न विशेषणम् । अग्यभिचाराद् । त्देवाह--ग्रतुनासि. 
कान्तानामेषामति । अनुदात्तोपदेश्चान् अनुनासिकान्तान् दश्चेयति--यभिरमीति । अनु" 
दात्तोपदेशेषु एतेषामेव षण्णामुनासिकान्तस्वादिति भावः । अथ तनोत्यादीनन्ना- 
सिकान्तान् दशेयति--गनुषणुच्ुकिण्विपि । रुतेऽष्टौ तनोव्यःदयोऽनुनासिकान्ता 
इत्यथः । ध्नन्ति ! हनूधातोङटे न्च, शपि शपो दकि, “योऽन्तः” इति श्य अन्तादेशे 
“इन् जन्ति, इति जाते “"त्िङशिस्सावंधतुद्धम्ः इति अन्तेः सावं धातुकले “साच 

से पर भृत सावेधातुकको शरटः का भागम दो, सभी भाचार्यो मसते । ह्यु श्रद् 
घातुको श्वस्ह रदे हो, लङ) ओर सन्? के परे ! धनु--भ्रतुनासिकान्त जे भनुदत्तो- 
पदेश श्रीर् तनोत्यादि ( तन विस्तारे रादि ) धातु तथा वन्" षातु, इनके श्रतुनाषिकका 
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हन्मः । वमोर्वा 11७1२ उपसर्गस्थाज्निमित्तादन्तेन॑स्य णो वा स्याद्मो ̀ परयोः ; 
अहमि ¦ प्रहन्मि । प्रहण्वः । अ्रहन्वः । प्रहण्मः ¦ प्रहन्मः । जघान । 

जघ्नतुः । जनुः 1 छभ्यासाचच ।ऽ}३1५४। अभ्यासात्परस्य इन्तेेस्य कतव स्थात् । 
जघनिथ । जघन्थ । जघ्चथ्ु. ! जघ्न ! जघान \ जघन । जश्चिव्  जन्निम ! हन्ता । 
हनिष्यति । हन्तु । हतात्. । इताम् । घनन्तु 1 हन्तेः ।६।४।३६॥ हन्तेः स्यात् 
दौ परे । अ्रसिद्धवद्जा-ऽऽभात् ।६।४।२२। इत उश्व॑मापादपरिसमाप्ेसभीयप् । 
व 
धातुकुमपिवः इति अन्तेडिद्धरेवे ' "गमहनजनखनघसां कोपः वित्ति” इति हन 
उपधारोपे “हो हन्तेन्णिन्नेषु"” इति हस्य स्वेन धकारे “नन्ति, इति रूपम् । 
वभोवेति । हन्तेरप्पूरव॑स्येलि सृत्रादन्तेरिवि अजुर । णस्वमिश्यपि । तेनोपसरग- 

स्थाक्निमित्तात्परस्य हन्तेः वमोः परतो नस्य णत्व वा स्यादिति सूज्राथेः एकतः, 
प्रहण्मि प्रहन्मि । पोययुष्टादन्तेटि मिपि शपि अदि्रश्ठतिभ्यः क्शपः' इति शब्छकि 

मरोपसर्मस्थरेषफमाभ्ित्य शन्धातो्नकारस्य मकारे परत्वेन शवमोव" इति सूत्रेण वै. 

भाषिक णत्वे ग्रहण्मि-प्रहन्मिः इति रूपद्भय सिध्यति । तहत श्रहण्वः ब्रह्मः 
अच्रापि यैकदिपकं णत्वमवक्तेयस् । जघान । हन् धातोः “परोक्ते लिट्” इति 
छिटि, इटि गते प्रथसपुरषेकवचने तिपि, “परस्मेषदानां णख्वुसुस्थरः इस्य- 
दिना तिपो णलि, अनुबन्धलोपे “किटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः” 
ह्यभ्यासवे “हलादिः रोषः” इति नरोपे ह हन् अः इति जाते "ङहोरचु"” इति 

अभ्यासहकारस्य चुष्वेन श्चकारे “जम्यासे चच”; इति क्षस्य जकारे “अतर उपधायाः 

इति शृद्ौ “हो हन्तेज्णिन्नेषु” ` इति हनो हस्य कुत्वेन घले जघान इति रूपम् ! 

अभ्यासाचेनि । “हो हन्तेः, इत्यञुवतंते । “चजोः कुविण्यतोः, इत्यतः छुग्रह णज । 

तदाह--भ्रभ्यासात्परस्येत्यादिना । जघनिथ । हनूधातोकंटः सिपि, सिपः स्थाने “पर- 

स्मैपदानां णरबुसुस्थद इत्यादिना कि, राते ““ङिय् च» इस्याधघापुकषवे भार 

हवाजनियमादिद्विकस्ये, हस्वे, अभ्यापष्वे, अभ्यासकायं च जाते ज हन् इथ, 
इति स्थिते भ्णिसपरष्ययपरस्वाभावाश्नकारपरस्वाभावाच्च “हो हन्तेः? इति कुस्वाप्राकौ 

“अभ्यासाच्च इति कुषे जभनिथ, इति रूपम् । इढमवे पूवंवत्परसाध्य (जघन्यः 

इति रूपम् । ६-तेजं इति । “शा हौ” इस्यतो दौ हत्यनुदत्तिममिभ्रेस्य दोषपूरणेन् सुन 

भ्याचष्टे--दौ परे इति । श्रसिद्धवदज्रेति । षष्ठस्य चतुर्थपादे इद सूत्रम् । “श्नाच्ररोपः 

इति सूत्राषपूवं परितम । भामादिस्यभिवि धावा । स्येष्यधिकारममिभ्याप्येव्यथंः+ 
स 

लोप हो, मलादि वित्-दितके परे । वमो--उपसगंस्थ निमित्तसे पर "इन्, नातुके नकारको 

खकार शो, वकार-मकारक परे, विकरपते । मभ्था--परभ्यासपे पर "इन" धातुके इकारको 

ङ्व हो । इन्ते--“हन्? भातुको “ज' शरदे शो ह के परे । लसि-समानाभय ` श्राभीमः 

कामं कनत॑न्य हो तो कतसमानाभ्रय ्राभीय राख असिद्ध हो , (इस सृत्रसे केकर षष्ठाध्याये 
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समानाश्रय तस्मिन्कर्तव्ये तदसिदं स्यात् --इति जस्याऽसिदधत्वानन हैक । जदि । 
हतात् । हतम् । इत । हनानि । इनाव ! हनाम । श्रहम् । अहताम् । अघ्नन् । अहन् । 

अहतम् 1 अहत । अहनम् । श्रहन्व । अहन्म । हन्यात् । श्राद्धेवातुङे ।२।४।६.५। 
इत्यधिष्कत्य । इनो वध लिङ ।२।४। ५२ दडः च ।२।७} ४३1 वधदेशोऽ- 
दन्तः । श्राद्धातुकेः इति विषयसप्तमी, तेनाऽरदधातुको रदेशेऽकारान्तत्वादतो लोपः 1 
वध्यात् । वध्यास्ताम् । अवधीत् । अहनिष्यत् ॥ यु मिश्रणाऽमिश्रणयोः । उतो 
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भधिकारश्च आपादपरिखमाप्तेरिति सिद्धान्तः! तथाच आपादपरिषमाप्तेरिति 

भ्यते । नरि । हन् शातोरछोटः सिपि, सपि, शपो लु के, “सेद्ंपिच्च” इति खिपः सेः 

स्थाने हौ छने हय् हौ, इति भूते “हन्तेजं? इति हनः स्थाने जादेशे जाते "ज हि 

इति स्थिते अत्र “अतः हेः» इति अतः परस्य हेलुंक् न भवतति) “अतिद्धववत्रा- 
भात्” इति जादेश्षस्य असिद्धत्वात्! तेन जहि" इति रूप सिद्धम् । इ"यत् । इच् 

धातोरटिंङस्तिपि, चपि, शपो लुकि, यासुटि, उटि गते दिश्वाद्यावयवे “इतश्च इति 

तिप इकाररोपे “लिङः सकोपोऽनन्स्यस्य इति सलोपे %न्यात्' इति रूपम् । 
ल॒डि चेत । हनो वधादेशः स्थात् । लुडी्यर्थः स्पष्टः । शध्यात् । हनूधातोः “'आारिषि 

छिहृलोटो» इति किङ, छिछ्ो ऊः स्थाने तिपि, “लिङाशिषि” इति तिप आर्धंघातरु- 

कते “हनो चथ किडिः इति शनः स्थाने वदेशे “किदाधिषि इति यासुटि, उटि 

गते रिश्चाद्यावयवे "वध यास् ति इति जते “अक्षो लोपः+वि वधाकारस्य रोपे तिप 
इकारस्य “इतश्च” इति रोपे “स्कोः सयोगाद्योरन्ते च” इति संरोपे वध्यात्? 

इति रूपम् । भरवधीत् । हन् धातोः “लड” इति लुङि, “डः च” इति हनः स्थाने 

वधादेशे कृते लुडो छः स्थाने तिपि, “च्छि लुडि" इत्ति ची ““स्रेः खिच्” इति 

सिचि, इचि गते “लुडलङलटडग्वडु दात्तः” इति अटि, “इतश्च इतिं तिप इक्छारः 

रपे 'भवघल् त्, इति स्थिते सिचः सकारस्याधधातुस्वात् ' 'जाधेधातुकस्येदव- 

खादः इति इटि, “अतो रोपः? इसि वधाकारस्य रोपे “अस्तिसिचोऽष्क्ते” इति 

तिपस्तकारस्थ ई गमे “इट {दि इति सलोप “सिञ्कःप एकादेशे सिद्धो वाक्यः 

इति स्िज्छोपस्य सिद्धस्वात् “अकः सवं दीः” इति दीघ “अवधीत्? इति रूपम् । 

यु मिश्रणभिश्रखयो । जभिश्रण प्रथक् भावः, सेडयम् । उनो वृ'डङकीति ! “नाभ्य्- 

स्तस्याधि पिति सार्वधातुके” इति अचिवजंमनुवर्तते ! कीति विषयसप्तमी, दशे 

तृतीय दको समाप्ति पर्यन्त माभीयः कहलातादै) आघ-यर अगिकार सत्र है, 
हनो वध छिदि, लुङ्कि च --इन् धातुको वषः आदेश्च हो, लिङ आओौर ङ्के परे। 
डतो-- लम् विषयपर ( हस्व } उकारको बृद्धि हो, इलादि पित् सावंषाुकके परे-भ्रस्मस्व 
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बुद्धिट्ुकि हलि ।9३।८९&॥ ज्ष्विषये उतो ब्रद्धिः स्यातिति हलादौ सावधातुके, 
न स्वभ्यस्तस्य ॥ यौति । युतः । युवन्ति । यौषि । युथः । युथ \ यौमि ! युवः । 
युमः । युयाव । युयुचतुः । युयुः ।! युयविथ । युयोध । युयुवश्ुः । युयुव । युयाव । 
युयव । युयुविव । युयुविम ! यविता ! यविष्यति । यौतु । युतात् 1 ्रयौत् । अघु- 
ताम् 1 अयुवन् । युयात् ¦ इह श्ृद्धिने, भाष्ये "पिच डिन्न, स्च पिन्नेति व्याख्या- 
नात् । विशेषविहितेन इङिन््वेन पित्वस्य बाधात् । युयाताम् । युयु. । युयात् । युया- 
स्ताम् । यूया: । श्रयावीत् । अथविष्यत् \ यां प्रापे । याति । याद. । यान्ति । 
यौ । याता । यास्यति । यातु \ यात् । च्रयावाम् । ल्लड शाकटायनस्यैव 
।॥३।४।१९११॥ श्रादन्ताह्ञ डो ओलुस्वा । अयु. । अयान् । यायात् । यायाताम् । यायुः । 
यायात् । यायाप्ताप् । यायाञ्च" । श्रयास्रीत् ¦ अयासिषम् । श्यास्यत् । एव--वा 

नाभावश्य लुकः परस्वासम्भवाव् । तदाह-डग्विषय शहत्यादिना । नणि ! युधातर- 
टस्तिपि, शि, शपो छक, यु तिः इति स्थिते “उतो श्द्धिघ्युकि हलिः, इति यौतेः 
रकारस्य शद्धो "यत्ति, इति रूपम् । यु याव । युधातोष्िटस्तिपि, तिपो णछि, बचु- 
बन्धरोपे दह्ष्वे, भभ्याघ्ष्वे, अभ्यासकर्ये च श्युयु भः इति भूते अचो स्णिति” 

इति शृद्धौ “रचोऽयवायावः'” इस्यावादशे ्युयाव' इति रूपम् । भरयावोत् । यु घातोः 
“हु इति जुङ्कि, टश रः स्थाने किप, चौ, च्छः सिश्व्, चिं गते लटि, तिप 

इकाररोपे सिचः सस्य इटि तिपस्तस्य ईटि, “इट हटि इति सिचः सस्य रोषे 
स्तिश्छोप एकादेशे कर्तव्ये सिद्धत्वाद् खवणंहीषं जअयुहै तूः इति जाते “सिचि 
शद्धः परस्सेपदेषु” इति शद्धौ आयादेशे च “अयावीत्, इति रूपम् । धा-प्रा१्ते । 
प्रापणमिष् गतिः । णिजर्थ्सु अविवदित इति भावः । ययौ । भाधातोर्छिटस्तिपि, ति- 
पो णक, “भात दौ णलःदति सौ भदेश हिष्वे भभ्यासण्वे “दस्वः"इति भभ्यासस्य 
अचो हस्वष्वे श्य वा भौ, इति स्थिते “बद्धिरेचि" इति धृद्धो “ययौः इति रूपम् । र्डः 
शाकययनस्थैवेति । “जुस्, इति “भातः इति चानुवतते । तदाह--भादन्तादिति । 
अयुः । याघ्ातोंछो छौ क्षप, शपो लुकि मरि, भया श्चि इति जाते “लकः ज्ाक- 
दायनस्येव” हति शचर्खंसि, “खट्” इति जस्येव्सभ्क्षायां रोपे च “उस्यपदान्तात्” 
इति पररूपे उः सस्य स्स्व रेफश्य दिस्रगंत्वे च “भयु, इति रूपम् । जसोऽभावे 
“्लोऽन्तः, इध्यन्तादेशे हकारोपे वरोपे च जाते सखवणं दीर्घे च छते “अयान्? इति 
रूपम् । यायात् । याधातोिङस्तिपि, श्प, छपो कि, यासुटि, उदि गते “लिङः 
सखोपोऽनन्स्यस्य” इति सृषछोपे “इतश्च” इति तिप दंकाररोपे यायात्, इति रूपस् । 

स्क भातुको शोढ़कर कद्ध --भादन्त ष।तुते प्र नलङ्' सबन्भी श्चिकोजुसूशे 



प्रकरणम् ] खधा-रन्दुमतो-रकाद्वयौपेता । २३३ 

गतिगन्धनयोः । भई दीप्तौ । ष्णा शौचे । वाऽन्यस्य संयोगादे 'रितयैवम् ! स्ने- 
यात् ¦ लायात् । श्रा पके! द्रा कुत्सायां गतौ । ष्सामक्षयो। पारक्ये र 
दनि । ला आदाने । इप् लवने । ख्या प्रकथने ! श्रयं सावधातुक एव प्रयोक्तव्यः । 

ल्याति ॥ विद् ज्ञाने । विदो लयो बा ।३। ४।८३। वेत्तर्लट- परस्मैपदाना णलाद- 
योवास्युः। वेद् । विदतुः, विदु" । वेत्थ । विदधु. ) चिद्! वेद ¦ विद ! विश्च । 

पदे--वेत्ति। वित्तः । विदन्ति! उषविदजागरभ्योऽन्यतसरस्याम् 1३। १२८ 
एभ्यो लिय्धाम् चा स्यात् । विदैरदन्तत्वघ्रतिक्ञानादामि न गुण. ! विदाचकार । वि- 

श्रायासीत । याधातोक्ङडस्तिपि, च्छो, च्छः सिचि इचि गते अटि, तिप इकाररोपे "अयाः 
क् त्, इति स्थिते अच्र “यमरमनमातां सक्च इत्यनेन सिचः सकारस्य इडागमे 
आकारान्तध्षातोः सकागमे 'जयासइस् उ इति भूते “अस्तिसिचोऽप्रक्छे” इति तिप- 
श्वकारस्य ईडागसमे “हट ईटि" इति सिचः सस्य रोपे एकादेशो कर्तव्ये तिञ्खोपस्य 
सिद्धस्वात्सवणदी्धं "यासीत्" इति सूपम् । भय सावंवातुक इति । भत्र प्रमाणम् 

स्थानत्वं नमः स्थात्रे” इति वार्तिकम्, तद्धाभ्यद्ध । सस्थानो-जिह्ामूखीयः। स नेति 
ख्याजादेशस्य खशादिष्वे प्रयोजनभिस्यर्थः । विद ज्ञे । सेडयं धातुः, भनिटसु हुभ्वि- 
करणस्याग्रहृणात् । विदो लटो वेति ' '^परस्मेपदार्ना णलतुस्" इत्यादिसृत्रमञुवतंते । 
विड् इति पञ्चमी । तदा--वेतेलं इति ! वेद ! विद्धातो “वर्तमाने द्» इति कुटि 
अरि गते रः स्थाने “ तिष्ठसृक्षि” इत्यादिना तिपि, "विदो ल्यो वा» इति तिपः स्थाने 
णलि, णस्य रस्य चेसंत्तायां कोपे च “तिडश्िस्सार्व” इति सा्व॑धालुकत्वे, “कर्तरि 
शप्, इति श्पि,“अदिप्रभतिम्यः शपः” इति शपो डुकि,“पुगन्तस्धुपघस्य च इति 
विद् उप्ादृक्छारस्य गुणे वेद् इति रूपस् । विदतुः । विद्धातोरुटस्तछि, शपि, 
“सदिपरभृतिभ्यः ज्ञप इति शपो कि, “विदो ख्टो वा” इति विकल्पेन तसोऽ- 
वुसि,अतुखः सस्य रखे, रेफस्य दिक्षगेत्वे च "विदतुः, इति रूपस् । उषविदनागरभ्य 
इति । “क्रास्प्ष्ययादाममन्त्रे लिटि” इत्यतः आस् खिटीस्यनुवत्तते। तदाष्ट --एस्यो 
लिदीति । विष्ठाश्रकार , विद्धातोः “परोक्ते लिट् इतिं छिटि, “उ गविदजागुम्योऽन्य- 
तरस्याम्” इति आभि, “जाम. इति लिटि दकि, भत्र जमः अधधातुकस्वेऽपि 
विद् उपधायाः खधुषधगुणो न । विदेरदन्तस्वभ्रतित्तानात् । “कृज्वासुप्रयुञ्यते छिदि? 
इति किटपरकृजि अनुप्रयुक्त "विदाम् कृ रिट, इति जाते ङ्टि छः स्थाने तिपि, 
तिपो णि, अनुबन्धकोपे ““छिटि धातोरनभ्यासस्य" इति हिते “पूरवोऽभ्या्त.” इति 
लाभ्यासस्वे “उरत्, इति अभ्यास्छवणस्य अकारे “उरण् रपरः” इति रपरस्वे 

निकरपते । विदौ--“भिष भावुते पर॒ 'लोट्” सम्बन्धी परस्मेपदको खलादि भदेश शे, 
विकरपसे । डष-उब् ; मिद् शरोर नागर भातु शाम्” मरत्यय हो, 'लिट्” के प्र, ।विकलप्से । 



२३७ मध्यसिदान्तकोमुदी- [ चदादि- 

वेद् । वेदिता । वेदिष्यति । बिदाङ्कषन्व्विव्यन्यतरस्याम् ।३।१।४१। वेत्तेलो- 
व्याम् , गुणाभावो, लेटे लुक्, लोडन्तकरोत्ययुप्रयोगश्व घा निपात्यते 1 पुरुषवचने 
न विवक्षिते । इतिशब्दात् । तनादिङ्कञ्भ्य उः ।२।१७६। तनादेः, कनच्च उप्र 
त्ययः स्यात् । शपोऽपवादः । विदाङ्करोतु । अत उर्खावधातके ।६।९।११०। उभ्र- 
त्ययान्तस्य इनोऽत उत्स्यात्सावेधातुके विडति । विदाङ्कुरुतात् । विदाङ्कशताम् । 
विदा्कवन्तु । `उतश्च'ति हेलुक् ! आमीयत्वेन लुकोऽचिद्धत्वादुत्वम् ! विदाङ्कर । 

“हरादिः शेषः” इति ररोपे ष्विदास् क छ अ इति भूते “कहोश्खु ” इति अभ्या 
सकस्य चुखेन चकारे क़ इत्यस्य “सावंघातुकाधं शतुकूयोः इति गुणे अकारे “उरण् 
रपरः" इति श्परे “जत उपधायाः" इति शद्धो आमो मस्यानुस्वारे वा पर्वणे चख 
"विद्ाश्चकार' इति रूपस् । विवेद । विद्धातोिरस्ति पि, तिपो णलि, अनुबन्धशोषे 
हविस अभ्यासस्वे, अभ्यासकायं च जाते “छिद् च” इति णलखोऽकारस्याधेधातुकलत्वात् 
“पुगन्तरूघपधस्य च, इति खुधुपधगुणे “विवेद” इति रूपस् । तिदाङ्कवन्त्विति । “छ्रुञ् 
चानुप्रयुज्यते रिटि” इस्युत्तरमिदं सुत्रम् । इति शब्दः भकारे । एवं जातीयकं वक 
हप्येन प्रष्येतब्यमित्यथः , वेत्तेरिति । द्दुभ्िकरणाव् विद्धातोः लोटि ।परे अआम्भरस्थयो 

निपात्यत इत्यर्थः । लोडन्तेति । घामन्ताद्धिदेः लोढन्तङ्नृधातोः अनुप्रयोगश्च निपा- 
स्यत इत्यथः । पुरुषेति । कुवेन्स्विति प्रथमपुरुषो बहुवचन न विवद्तितमित्यथः। 
तयोश्घु नान्तरीयकद्युधारणमिति भावः । तनादिक्ृन्भ्य इति इपोऽपवाद इति । अनेन 
शष्विषय एवास्य प्रषृ्तिरिति सूचितम् । “लार्वधातुके यक्, इत्यतः सावंघातुकभ- 
हृणस्य “कतरि श्षप्,” इत्यतः कतंरीत्यस्य चानु त्तेरिति भावः । विदाद्रोतु । चिदुधा- 
तोर्छोटि, “विदांङुर्वन्श्वित्यन्यतरश्याम्” इत्या{म, जमः, इति छोटो लुकि, लोटपरके 
कनि प्रयुक्ते "विदाम् कृ छोट्, इति स्थिते रोः स्थाने तिपि, तिपः सार्वंघातुकस्वात् 
शपि प्राप्ते तस्बाधिष्वा “तनादिभ्य उः” इच्युकारे छते "विदाम् क उ ति" इति 
जाते “भाधंषातुक रोषः" इत्ति उकारस्याध घातुकष्वे “सावंषातुकाधधघातुकयोः* इति 
उभयत्र गुभे “एः” इति त्तिष इकारस्योत्वे मस्यानुश्वारे वा पर्वणे सयोगे च कृते 
°विद्ाङकरोतु* इत्ति रूपम् । श्रत उत् । उप्रव्ययान्तस्यति । “उक्तश्च प्रत्ययान्” इस्यतः 
तद्नुषत्तेरिति भावः। हजोऽकारस्य उदिपि । “निरय करोतेः" इस्यतस्तदनुबत्तेरिति 
भावः । कितीति । “गमहन” इध्यत तदनुशत्तेरिति भावः । बिदाद्ुरुतात् । विच् धातो - 
खोट, “विदूरं ुवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्” इति आमि, “भामः” इति छोटो लुकि, रद्. 

बिद्षु-- (लोटः के परे--'विष् धातुपे "भाम्' युखका श्रमाब भौर (लोटः का लुक् एवं 

जोडन्त कृषादुका अनुप्रयोग निपातन शे, विकल्पे । घमा--तनादिगण पठित धाद भीर 
कम्+ षातुमे “ड, प्रस्यय हो ! क्रथक साव भावुकके परे । भत --उप्रत्यपान्त कूम. धातुके, 



प्रकरणम् ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्योपेता । २३५ 

विदाहृसवाणि 1 वेत्तु । भ्वेत् ¦ अवित्ताम् । श्वि" । दश्च ।८)२।७४॥ धातोदस्य 
पदान्तस्य सिपि स्वा \ श्रवेः । श्रवेत् । वियात् । विद्याताम् । विद्युः । बियात् \ 
विधस्ताम् । वियाः । अवेदीत् } श्चवेदिष्यत् ! शरस भुवि । श्रस्ति ! श्चसोर- 
ल्लोपः ।६।४।१११। श्नस्याऽस्तेश्वाऽतो लोप, सार्वधातुके विडति । स्तः ! सन्ति । 
तासस्तयोरिति सलोपः । श्मसि । स्थः । स्य । अस्मि 1 स्वः । स्मः । श्स्तेभूः 
1२७।५२। अस्तुः आ्आधधतुके 1 वभूव ) मषिता 1 भविष्यति ! अस्तु 1 स्तात् 

पर कनि चानुप्रयुक्ते “विदाम् क खोट? इति जाते, रोटस्तिपि ““९्₹ः इत्ति उत्वे 
तातङि, क्षं बाधित्वा “तनादिङ्खन्भ्य उः” इति उविकरणे कते तस्याधंधातुकस्वे 
“सार्वंघातुकाधधातुकयोः” इति गुणे रपरे च छते “अत उस्सावंधातुके इति कका 
रकारस्य उच्वे, मस्यानुस्वारे वा परसवण च छते "विदाङ्करतात्ः इति रूपम् । 
दश्चेति । "सिपि धातोरूवौः, इस्यनुष्ठततम् । द इनि षष्ठधन्तेन धातुविंशेष्यते । तद्. 
ब्तविधिः 1 “पदस्य” इत्यधिङ्तस् । तदाह--धानोदस्य पदान्तस्यैति । भवेः । विद्धा- 
तोरुडर्सिपि, ज्षपि, क्षपो ठकि, अट लिप इकारस्य “इतश्च” इति रोपे “पुगन्नलघू- 
पधस्य चः” इति उपधागुणे "अवेद् स, इति भूते “हद्डयाभ्यो दीर्बासुतिस्यण्क्त 
हल, इति सिपः सस्य रोपे “दश्च, इति विदेदंस्य वा रत्वे रेफस्य विसगेष्वे च 
अवेः इति रूपम् । रत्वामावपकञे -'श्रवेत्, इति । अवेदीत् । विद् धातोः “छुडः *१९तिं 
लिः छकार उडावितौ छस्य त्िवादेशे, च्छो, च्छेः विचि, इचोरछोपे “आधधातुक 
स्येडवलाहैः” इतीरि “लुङः रडलडच्वड्ध दात्तः इस्यडागमे “इतश्च” इति तिप 
हकाररोपे “अस्तििषोऽपक्ते” इति अणक्तसन््कस्य तकारस्य ईंडागमे “इट ईटि” 
हति इटः परस्य सिचः छकारस्य लोपे “अकःसवर्णेदीघेः इति सचणदीघेष्वे “पुगन्त 
खधूपस्य च” इति लधुपधस्येकोरस्य गुणे “अवेदीत्, इति । अस्ति । जसुुविधातोरटि 
तिपि शपि शपो लुकि “अस्तिः इत्ति । रननोरटनोप इति } अत् इति लुक्तषष्टीकं 
पदम् । श्न अस अनयोष्वन्ह्वास्वषटी हिदचनम् ! शकन्भ्वादिस्वात् पररूपम् । श्नेतिं 
श्नमूप्रस्ययकदेशनिदे शः । “अतं उष्सावंधातुॐ” इत्यतः सावधातुके इत्यसुवततते 
“गमहन? इत्यतः क्ङितीति । तदाह--रनस्येत्या दिना । स. । अघ घातोस्तसि “टन 

सोर द्छोपः” इत्यस्तेरकाररोपे रस्य विसग “स्तः इति । वभूव ¦ अघश्षातो 
स्ट स्थाने तिपि, त्तिषो णलादेशे, अयुबन्धरोपे “खिट् चः, इस्याधधातुकसवे 
“स्तेभूः, इति अघच्ातोः स्थाने “भू? इत्यादेशे “भुवो इगटङलिटिः" इतिं 

“अत्, को “इत्, भ्रादेश हो, सावेषातुक कित्-इित्ॐ परे । दश्च -पातुके पदान्त दकारो 
“रष्व, शे, 'सिप् के परे, विकल्पते । क्षसो श्म प्रस्यय भौर शरस्? धातु भकारका लोप 
शे, सागेश्रातुक किव्-स्तिक परे । अस्ते-श्र् धातुको “भू? भरादेशच हो, आ्राधेधातुकके परे । 



ददे मध्यसिडान्तकोमुदी- [ अदादि- 

स्ताम् । सन्तु । ध्वसोरेःदौवभ्यासलोषश्च ।६।४।११६। धोरस्तेवत्वं दै, 
अभ्यासलोपश्च । श्रामीयत्वाद्धेधिः । एषि । स्तात् । स्तम् ! स्त 1 श्रसानि 1 असाच । 

मसाम । श्रासीत् । श्माप्ताप् । श्रासन् । स्यात् । स्याताम् । स्युः } भूयात् । भूत् ॥ 

प्मभविष्यत् । उषस्तगपादुभ्यामस्तियेदपरः 1०।३।2अ} उपसगेणः, रादुषश्च 
परस्याऽस्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे । निष्यात् । श्रादुःष्यात् । निषन्ति } प्रादुः 

घुगागमे “छिदि धातोरनभ्यासस्य? इति द्धिते “पूर्वोऽभ्यासः” इति भभ्या्त्वे 
“हलादिः हषः” इति रोपे “हस्वः” इति हस्वे “भवतेरः” इति भूव उकारस्य 
अकारे “अभ्यासे चच इति अभ्यासभकारस्य वकारे "बभूवः इति रूपस् । ङटि- 
भविता । लृटि-भविष्यति । भर्तु । असृधातोः “खद् च? इति छोटि छोटो रः स्थाने 
तिपि, शपि, “अदिप्र्ठतिभ्यः शपः इति क्षपो लुकि, “भस् ति, इति स्थिते 

“ए. इति तिप इकारस्योतवे “अस्तुः इति रूपम् । ५ तुद्योस्तातडाल्ञिष्यन्यतर- 
श्यामू्, इति तोः स्थाने तातडिः, तस्य डिश्वात् ^ श्नश्चोरल्लोयः' इति अस्तेरकार- 
रोपे “स्तात् इति पत्ते रूपम् । स्ताम् । छोटस्तसि, शपि, शपो लुकि, ““रोयो रुड- 
वत्? इति रुहवद्धावात् “तस्थस्थमिषान्तान्तन्तामः” इति तखस्तामदेशे “रनसोर- 

रोपः इति अस्तेरकारस्य रोपे सति रूपम् । सन्तु । क्षौ “छचोऽन्तः, इत्यन्ता- 
देशे “एङः” इति उच्वे अस्रोऽकाररोषे सपम् । ष्वसोरेदावभ्यासलोपश्वेति । घु बस् 
अनयोद्वनद्रः । एत् हौ इति च्छेदः । एषि । अस्धावोरछोटि सिपि “सेद्ध पिच्च, इति 

सिपो हिरादेशः स च अपिव् , “ध्वसोरेद्वावभ्यासरोपश्च इति सस्य एत्वे, पुर्व. 
स्यासिद्धव्वाद् ‹ इक्चलभ्यो हेधिः" इति र्घा, “शनसोरर्छ्ोपः" हइत्यक्लोपे (एधिः 
इत्ति जायते । तातङ्पक्ते परेण तातद्ा वाधादेच्वाभावे ^स्तात्, इति ख्पम् । 
असानि । असृधातोखोँटो भिबादेशे “मेर्निः? इति मिपो निरादेशे “आडुत्तमस्य 
विच्च” इति आटे असानि, इति बोध्यम् 1 आसीत् । असधातोरंडस्तिपि इरोपे 
“लख्ाडजादीनाम्» इति आटि “आटश्च, इति द्धौ, शपो लुकि “अरितिक्ि्ोऽ- 

छते, इति अप््खन्न्तकस्य तकारस्य ईटि “आसीत्, इति 1 उपर्तगप्रादुग्यामिति । 

इणः इत्यनुषज्यते । तच्च उपसगेविशेषण तेन॒ उपसगंस्य य॒ इण॒परस्याहारिको 
बर्णस्तस्माण्परस्यास्तेः सस्य षल्वं स्याद्यकारेऽचि च परतः इष्येकोऽथैः । द्वितीयस्तु 

भरादुसब्यथा्परस्यास्तेः स्य ष्व वा सत्ति यकारे अचि वा परतः इति द्वितीयो. 

र्थः एषितः । अच्र उपसगं इणः परतः सकारच्यवधानेऽपि यकारे परतः षत्वं 

स्यादेव 'येन नाभ्यवघानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यादितति भावः । निःष्यात्- 
0 
व्वसो धसक भातु शरोर श्वसु नातुको “लव, भोर भ्र्यास्तका लोप दयो, ह" क पर । 

उपख --स्पसगं संबन्भी “8१ से प्र भौर प्रादुस्, ( सान्त श्रग्यय ) से परं शसु" पाठ 



प्रकरणम् ] खुधा-षन्दुपरती-रीकादयोपेता । २३७ 

षन्ति । यच्परे किम् १ अभिस्तः । ख शब्दे । तुस्तुशम्यमः खवधातुके 19 
३।६५। एभ्थः परस्य साव॑धातुकस्य इलदेस्तिर ईड् वा स्यात् । (नाभ्यस्तस्यै' 
त्यतोऽनुदत्तिसम्भवे पुनः (सवेधातुकश्रहणमपिदथेम् ! रीति । रौति । स्वीतः । 
खतः । हलादेः किम् १ ख्वन्ति । तिडः किम् १ शाम्यति! सावधातुके किम् 
श्राशिषि-- ख्यात् । विध्यादौ तु--र्यात् । सुवीयात् । श्ररावीत् । अरविष्यत् । "तु? 
इति सौत्रो धातुः गतिव्रद्धष्िसा । तवीति । तौति 1 तुवीतः ! तुतः ! तुबन्ति । 

ठ॒ताव 1 तोता । तोष्यति । रु स्तुतौ । नौति । खनाव । नविता । ड च्छं शब्दै! 
क्षौति 1 चुश्चाव ! क्षविता । दशु तेजने । दणौतिं । चणविता । अ्छयावीत् । 

षणु प्रवरो । स्नौति । सुष्णाव । स्नविता । घु प्रसरेश्र्ययोः । प्रसवो ऽभ्यदु- 
न 

्रादुःष्यात् । अन्न निस् स्यात् , प्रादुस् स्यात् इति स्थिते उभयोरपि सकारयोः सत्वे 

विसर्गे 'उपसर्मभादुर््याम्ः इति ततः परस्यासषातोः सस्य पष्वे निःष्याव्-परादुः 

ष्यात् इति स्पे । निःषन्ति-प्राुःषन्ति 1 अत्राऽपि असुघातोरच्परकलवात् । उपसये- 

स्मेण; परे सस्य घत्वास्वस्य षः इति मावः। तुरस्तुशम्यम इति । ईडवेत्यनुवतेनादाह- 

एभ्यः सार्वघातुकस्य इलादेस्तिडि दडवेति । रवीनीति । ₹ शञ्देऽस्माद्धातोलंटि तिपि 

शपि शपो रोपे (तुरुस्तुशम्यमः इति ईडागमे गुणेऽवाद्ञे “रवीति? इति रूपम् । 

इडभावे तु “-तिः इति रिथते “उतो इद्धिलुँकि हि इति बद्धौ रौति; इति 

द्वितीयं रूपं भवति । सवीतः इति । अत्रापि ईटि सति '"भचि श्नु इत्युवडि “वीतः 

इति रूपं, तद्भावे 'ख्वः्ति रूपम् । रुवन्ति । अत्र नेट् हर्परकल्वा भावात् । स्टाव् । 

रविता । रविष्यति ! रवीतु-रैतु । अरवीत्-अरौत् । रवीयाव्-स्याव् । _अरावीत् । 

अरविष्यत् । इति । तः सौत्रः गतिष्ृद्धिहिसासु । तुधातोः कटि तिपि शपि शब्लुकि 

^तुश्स्तुः इतीडागमे गुणेऽवादेवे (तवीति तदमव “उतो द्धिः, इति छृद्धो "तोति 

इति रूपम् । अभ्र तवीतः-तुतः । तुवन्ति । तुताव । तोता । तोष्यति । तवीतु~ 

ततु । अतावीत्-भतौव । चुयात्-तुवीयात् । तयात् ! अतोषीत् । अतोष्यत् । णु स्तु- 

तौ । नौति । जुनाच । निता । नविष्यति ! नोत् \ अनौत् । जयात् ! नूयात् । 

अनावीव् । अनविष्यत् । इड = शब्दे । सौति चुराव-तविता-रविष्यति-षोतु- 

अद्ौद्-दवयाव्-याव् । अघ्ावीत्-बरविष्यत् ! चु = तेजने = चणोति 1 ञुणाच 1 

दणविता 1 चणविभ्यति ! चणोतु ॥ धदणोत् । चणुयात् । चण्यात् ॥ अचणवीत् } 

अच्गविष्यत् । षणु = प्रखचवणे । स्नौति । सुष्णाव 1 स्नविता । स्नविष्यति । स्नोत 1 भ- 

सकारो षकार हो, यकार भौर भकु प्र । त्रश्तु-
- त~र -खमि-अम्, ह्न भातु 



२३८ मध्यसिदान्तकोसुदी- [ अदादि- 

ज्ञानम्! सौति । उतः । सुषाव । सोता । श्रसौषीत् \ कु शब्दे । कौति ! चुकाव ! 
कोता 1 इणु गतौ । एति । इतः । इणो यश् ॥६।४।८९) श्रजादौ प्रत्यये प्रे । 
इयडोऽपवाद् ¦ यन्ति छभ्यासस्या-ऽसवयं ।६।५।७८ अभ्यासस्य इ-उचणं ॥ 

योसियिब्वडौ स्तोऽसवणेऽचि परे । इयाय । दीघं इणः किति ।७५द६। इणो- 
ऽभ्यासस्य दीधः स्यात् किति लिटि परे । श्यतुः । इयुः । इययिथ । इयेथ । एता । 
एष्यति । एतु । रेत् । टेताम् । श्रायन् । इयात् । हेयात् । पतेक्िडिः ।७५४।२७। 
उपसर्गास्परस्य इणोऽणो हस्व" स्यादाङ्वुके किति लिहि । निरियात् ! आअन्तादि- 

वाव-सोता-सोण्यत्ति-सौतु-असौव्-सुयात्-सुयात्-असौषौत्-असोष्यव् । ऊुल्शष्दे । 
कौति । छुकाव । कोता । कोष्यति । कौतु । अकौत् । यात् । शयात् । अकौषीव् । 
अकोष्यत् । इत्यादि । हणो यण् । अन्न “अचि शसुधातु०* इत्यतोऽचि इस्यनुवध्यं 
अङ्गाधिक्ाराहिष्चप्रव्ययविशेषणस्वात्तदादिविधिरित्यमित्रेष्य शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे 
अनजादौ प्रयये पर इति । यन्न । गस्यर्थकादिणधातोकंटि, क्षौ, सेरन्तादेशे, शपो लुकि, 
इयडादेश्ष बाधिस्वा “इणो यण्» इति यणि ख छते तत्सिद्धिः । भन्यारुस्यासवणे 
इति । ५अचि श्मुषातु०› इत्यतोऽचीत्ति, य्वोरियङ्वाविति चाुवतंते । इश्च उश्च 
यू तयोरिति विग्रहः । जभ्यासविशेषणमिदम् । तेन तदन्तविधिरिति यावल् । 

दोषं इण इति । “अन्न लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्येति “न्यथो ङिटि" 

इस्यतो छिटीति चानुवतते । तदाह--रणोऽभ्यासस्येति । शयतु- । इणो छिरस्त. 
सोऽतुसि द्विष्वेऽभ्यासत्वे र ह दुख? इति जाते “इणो यण्, इति यणि “दीं 
इणः किति? इति दीर्ध रत्वे विसर्गे च कस्सिद्धिः । श्ययिथ । इणो छ्टिः ह्िप- 
स्थि इत्वे भारद्वाजनियमात् पादिके इटि गुणेऽयादेज्ञे, “अभ्यासस्यासवर्णे” 

इति इयि, च शययिथः इति, इडमावपक्ते तु गुणे अभ्यासस्य इयडिः “इयेथः 
इति । आयन् । इणो रुडो श्चौ इास्यान्तादेश्े इकारस्य “इणो यण्? दति यणि तस्था- 
भीयवत्वेनादिद्धसवादाटि च तर्सिद्धि्तेया । पएतेलिडि । “उपसर्याद्धस्व अहते 
इत्यतः उपसर्गाद्ध्रस्व इति “केऽणः इध्यतः अण इत्ति “अयाय किडति” इत्यतः 
कितीति चानुवतते तदृाहु--उपस्तगौत्परस्येति । निरयात् चिरूपसर्गपूवात् इणधतिो- 

राशीलिङर्तिप इरोपे यासुटि तस्थार्ध॑घातुकतवे किर्वे सलोपे ""अद्र्सावंघाशुकयोः” 
इति दीर्घं ““एतेरिङ्धि” इति हस्वष्वे निरियादिति निष्प्र । नज अभीयात्? इत्थ- 

से पर हलादि तिष्ठ सावषातुकको हडायम हो, विरस्पसे । इणो -शण, षाठुको यण्? हो? 
अनादि प्रत्ययके.षरे । भभ्या--अभ्यास सनन्पो इवं -उवणको सयक ~-उवङू_ आदेश हो, 
प्रसव शरच्) के परे । त 

दीघं इणः किति--'दण्, भाठुके श्रभ्यासको दीषं हो, वित्-लिय्के परे । 
ूतेकिं--उपसगंसे पर इण्, धातुके अण्? को इस्व हो, भषंषातुक रिव्-लिद्कै परे । 
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वच्च ।६।१।८५। योऽयमेकादेश स पूचस्याऽन्तवत्परस्याऽष्दिषत्स्यात 1 उभयत 

आश्रये नान्तादिवत् ! श्रभीयात् ! अरणः किम् १ समेयात् ! शसमीया'दिति 
भयोगस्तु भौवादिकस्य इणो गा लुडिः ।२।४1४५॥ इणो गादेशः स्याश्लुडि । 
गातिस्थेति सिचो ल्युक् । श्रगात् । श्रगाताम् । अयुः! रेष्यत् । इक् स्मरयो' ¦ 
अयमधिपूं एव, -अधिगयदयेशा कमणीःति लिङ्गान् । श्न्यथा दीगरथैत्येव व्रर्यात् । 
{ इरषदिकं ईति वक्तडयम् ) अधियन्ति ! श्रष्यगात् । केचित्वार्दधादुकाधि- 
कारोक्तस्यवातिदेशमाहुः । तन्मते यन । तथा च भद्धिः-ससीतयो राघवयोरधीयः- 

त्रापि हस्वः स्यादित्यत आह--उमयत इनि । अन्न एकदेशस्य ईकारस्य पूर्वान्वस्वे 
उपसर्गानुभ्रवेश्ादिणधाहुस्व न सम्भवति । परादिष्ेन इण्घाहुषवाश्रयणे तु नोप- 
सगात्परस्वम् । उपसर्गे कवेक्षस्य इकारस्य ईकारास्मना स्वेन अभू हत्यश्य उपस- 
गंत्वाभावात् । एकादेशस्य जआदिवश्वमाभरिस्य इण्धातुरवसम् , अन्तवस्वमाधित्य 
तस्य उपसगा नुप्रवेशश्वेत्यपि न सम्भदति । पू्परशब्दाभ्याम् जन्तादिशब्दाभ्याञ्च 
विरोधस्य पुरःस्परतिकतया विरुद्धातिदेश्चद्वयस्य युगपदसम्भवादिष्यथः । समेय।दिति । 
सम् आ इथात् समेयादिस्यत्र एकारस्य अनप्त्वाच्च हस्वः । ग्रहणकसुञादन्यत्र पूर्व 
णे णकारेण प्रत्याहाराश्रयणादिष्ठि भावः । हणे गा लुडि ' इणघातोः शा इत्यादेश 
स्यार्लक्ोति सुत्राथः स्पष्टः । रेष्वत्। इणध्ातोलेडस्तिपि, स्ये आटि, श्रद्ध सस्य 
षत्वे तिप् इकाररोपे च ॒^एेष्यत् इति खपस् । इक = स्मरणेऽयमप्यधिपूर्ः 
अधीगथदयेशं कमणिः भन्नाधिपू्वाेव इच्छ धातोर्विानत् । रण्वदिति । ‹ षष्ठधन्ता 
इतिः । इणो यश्काय 'इणो यणः इत्यादि तदिको भवतीष्य्थैः 1 अन्येत्ति-जघीतः- 
अधियन्ति । अन्न इण्वद्धावात् “इणो यण्, इति यणि रूपम् । अभ्येषि-भधीथः-अघीथ~ 
अध्येमि-जधीवः-जधीमः। भषीयाय~-अधीयतुः-घ्रधीयुः। अधीयविथ-अधीयेथ- 
अधीयथुः-अघीय । अघीयाय-भघीयय-जधियीव-यध्धीयिम ¦ अभ्येता-अध्येष्यति । 
अथ्येघु-भधीतात्-भ बीताम्-जधियन्तु । अश्ीहि-जधीतात्-अधीतम्-अधघीत ! 
अभ्ययानि-भध्ययाव-अभ्ययाम । अध्येत्-अष्येतास्-अन्यायन् } अध्येः-भष्येतमू- 
अध्ये । जभ्यायम्-अध्येव-जभ्येम । अभ्यगात्--अन्न इण भश्रे सत्ति शणो गा 
खुडि” इति यादेशे तिपि “इतश्च, इरोपेऽङ्गस्याडागमे च्छो सिचि “गात्तिस्था० 
इति सिचो लुकि "अध्यगात् इप्यस्य सिद्धिः ! शेषम् इण् वदिति आदः । अध्यष्यत् । 
केचित्विति । “भाधं धातुके” इत्यधिकारे “इणो गा लुः इति सूत्रे एतदवार्तिंकपारस्य 
भव्ये दश्चनार'दधिकारोच्छानामेव का्यांणामुपस्थितस्वत् ॥ तन्मते यण्नति । इणो 
तिणणिजम न "जा 

डभय--उमयतः श्राभयणमे भन्तादिवद्धाव नहो शे । इणो-- इकः को गाः भदेश दो 
षके परे ¦ इप्व-- शणः भातु के समान “इक् भातु को भी कायं दो-देता कहना चाद्ये । 
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जिति । घौ गतिव्या्तिप्रननकान्त्यसरनखादनेषु ! प्रजनो गर्भग्रहणम् । श्रसनं- 
क्षेपणम् । वेति । वीतः । वियन्ति । वेषि । वेमि । वौहि ) श्रवेत् । अवीताम् , 
श्मवियन् । श्रटि सत्यनेकाच्त्वायणिति केचित् । अन्यन् ॥ अत्र ईकासेऽपि धाल- 
न्तरं ्रश्लप्यते । एति } ईतः ¦ इयन्ति । इयात् । एेषीत् । चच परिभाषो । 
वत्ति । क्तेः । श्रयमन्तिपरो न प्रयुज्यते । बहुवचनपर इत्यन्ये । पिपर इत्यपरे । 
वततः । वग्धि । वच्यात् । उच्यात् । श्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ङ ।२।१।५य् 
एम्यश्च्लेरद स्यात् । वच उम् 1७181२० वच उमागमः स्यात् अङि ! श्रवोचत् । 
अवच्यत् । भज् शुद्धौ । खजेचद्धिः ।७।२। ११४) यृजेरिको बद्धिः स्याद्धातुप्रत्यये । 

श्रश्चेति षः । साष्ट । मृषः । ( किडत्यजादौ वेष्यते ) मार्जन्ति । शखजन्ति 
यण् इत्यस्य "आधधातुके इत्यधिकारोक्तत्वाभावाच्रातिदेक्ञ इति भावः । तेन 
क्षोऽन्तादेशे इयडिः खवणेदीघ अधीयन्तीत्यपि स्यात् । तस्माष्टतरि क्षपो ठकि इका- 
रस्येयङ़ सचणेदी अधीयदिति शात्रन्तात् सुङ्खत्पक्ती 'जघीयनयू” इति स्यात् । तेन 
भदीक्ुतः 'सस्लीतयो राघवयोरधीयन्, इति प्रयोगोपपत्तिः मवति । षष्ठी सु 'लघीगर्थं- 
दयेषां कर्मणि, इति सुत्रेण बोध्या । राघवौ स्मरश्चिति तदर्थः! वेति । वीधातो. छदि 
तिपि शपि श्षब्ट्ुकि गुणे रूपम् । वीतः । वियन्ति--अन्र एकास्ठवेन यणभावादिय्ि- 
व्यर्थः । वेषि-वीथः-वीथ । वेमि वीवः-वीमः । आधधातुके नास्ति अस्य प्रयोगः "अजे 
श्यंघजपोः, इति सूत्रभाष्यरोप्या इतति शा्देन्दुदेखरे प्रपञ्चितम् । रोट्-वेतु वीतात्-वी. 
ताम-वियन्तु । वीहि-वीत्तात्-दीतभ्रू-वीत । दयानि-वयाव-वयाम । अवेत्-अवीताम्- 

अवियनू-अत्र ्रागियडि ते वतेऽदढागमे रूपम् । जडागमे सत्ति तु अनेकार््वाद्यणेव 
स्यात् तेन च (अभ्यनू, इति ह्ितीय रूपम् । ई प्रश्रे तु एति-हतः-इयन्ति-इयाय 
इत्यादिर्द्यम् । वच = परिभाषणे ञस्य प्रयोगः बहुवचने वाक्षौ वा अन्ति परेन 
भवतीति भतच्रयम्् । तेन वक्ि-वक्छः । उवाच । वक्ता । कचयति । वक्छु-वश्धि । व- 
च्यात् । उच्यात् । श्रस्यतिषक्तिख्यातिभ्योऽङ इति । च्केरित्यनुषज्यते भत आह-- 
च्लेरिति । वच उभिति । अङि परतः वच् घातोः उमादेशः स्यादिति भावः । ् रवोचदिति । 
अ वच्+ च्छि + त्? इत्यवस्थायां “भस्यतिवक्ति इति श्टेरडादेशे “वच उमर, इति 
उमि मिवादन्स्यादयवे गुणे च कते अवोचत्? इति सिध्यति । अवश्यत्। खज् = 
ई शुद्धौ । उदिदयस् । सृजेवृद्धिरिति । सृजेरिको शद्धिः स्याद्धातुप्रस्यये परतः इत्यर्थः । मार्ट 
इति । खज् शुद्धो अस्माद्धातोः तिपि शपि शज्डकि 'गनेघ्द्धि इति शद्धो चश्च 
स्नः इति जस्य षत्वे सवे रूपसिद्धिः । खष्टः । “निडत्यजादाविति । "इनेषद्धः? ह्यनेन 

शस्यति-वच्छि-ख्याति--ईन बां स पर॒ “च्लिःको ङ भ्रादेश द्यो । वद--वच् , 
को "डम् श्रागम हो, “अङ के परे । सजे-- सृज्" शको बृद्धि हो, धास्वथिक।र विदित 
भ्रत्ययके परे ! किङत्य~परजादि कित्-ङित् प्रस्ययके परे "मृजे *क् दो शृदधि हो, विकल्पे, 



भ्रकरणपू | ष्वा-इन्दुमती-दीकाद्योचेता । २५७ 

माक्ष । ममाजं 1 मग्जतुः ! ममाजंतुः 1 ममाजिथ । ममार । भाजिता ! माछ । 
माष्टु । खडि । अमाटे. 1 अमाड. । अमार्जम् । शरमाजींत् । "षदो; कः सि" 
श्चमार्सात् । श्माच्यत् । श्रमाजिष्यत् । रुदिर् अश्रनिमोचने ! सदादिभ्यः 
सावधातुके 1७1२।७६] द् स्वप् श्वस शन् जक्ष एभ्यो वलादेः सार्वघातुक्येर 
स्यात् । रोदिति । रुदितः 1 दह्ौ--परत्वादिटि धित्वं न ! रुदिहि । ख्दश्च पञ्चभ्यः 
॥७१२। ६८) स्दादेः प्रस्य हलादेः पितः साव॑धादुकस्याऽकल्य ईट स्यात् ! श्रड 
गाग्यगालवयोः 1७३1६६&। अरोदीत्! अरोदत् ! श्रस्दिताम ! असदन् । 
विहिता हृद्धिः क्ङ्त्यजादौ चा भवतीत्यर्थः । तेन खजन्ति-माजन्ति । ममार्ज- 
मख्जतुः-मण्जः। ममानिथ-ममाष्ट-भन्रेदविकत्पः ऊदिव्वात् । माञ्ञिता-मारशं । 
माजिष्यति-माच्यति । माष्टुः । मृद्डीति । “खज्-हि' इत्यवस्थां वश्च, इति षश्वे 
इूभ्यो हेधिः” इति धित्वे श्टुष्वेन धस्य इत्वे जश्त्वेन षस्य उकारे रूपं सिद्धम् । 

्रमाट इति ' श्टजधातोरुङ्धि तिपि शपि छन्लुकि “इतश्येति इरोपेऽङ्स्याडागमे 
ख्जेघद्धिः, इति द्धौ संयोगान्तरोपे "वावसाने, इतति रत्वे तदभावे जश्वेन 
डत्वे कश्षमाट -भमाड् इति स्पष्टवं साघु । अमार्जेच् । श्रजधातोङंडि तिपि 
इतश्च" इरूपे ष्छौ सिचि इटि ईटि अडागमे “भेर्वद्धिः" इति घदधौ हट ईटि इत्ति 

सृरोपे सवणदीघ अमार्जीत्, इति शूपम् । इडभावे तु 'भमार्चतिः इति रूपम् । 
अमाच्यत् । अमार्जिष्यत् । रुदादिञ्य इति ¦ इडवरदेरिष्यनुघ्ति मध्वाऽऽह-- 
वलादे रति। रोदितीति । श्दूधातोख्टि तिपि शपि श्ाज्खुकि ““स्द्-ति? इति जाते 
“सदादिभ्यः, इति इडागमे “पुगन्त इति गुणे । रोदिति, इति खूपम् । जये ₹. 
दितः-रुदन्ति। रोदिषि-रुदिथः-रुदिथ । रोदिमि-रदिवः-रदिमः । सरोद ! रोषिता । 
शोदिष्यति। रोदितु । स्द्-हि इति स्थिते प्रां हश्चरभ्योः इति इत्ति धिभावं बाधित्वा 
परव्वादिरि 'रदििः इति रूपं भवति । रुदश्चेति । "नाभ्यस्तस्य, इस्यत्तः पितीत्ति साचे. 
धातुके इति च “उतो शद्धः हस्यो हरीति श्युणोऽप्रक्ते, इत्यतः जषृक्ते इति " बव 
इटः इत्यतः इडिति शानुवतंते । रद् इति पञ्चमी । भत जाह-रुदृादिभ्य इति विव 
न्वित । रोषं पूरयति-दइलादेरिति ¦ “अदगाग्यति! अनयोमंते रुदादिभ्यः पद्भ्यः 
परस्य इरादेः षितः सार्वंधादुकस्य अपृक्तस्येडागमः स्यादिति स्पष्टोऽर्थः ! अ्रोदीदि 
ति। रदो लुङि तिपि हतश्च दोपे च्ल सिचि शरदश्च इतीडागमे "अर्द्-ई-क् 
इति जाते इगन्तः इति रुधपधगुणे “अरोदीत्, इति रूपम् । “अदगाग्यं गालच्योः” 

इदादि--रुदादि पोच धातुश्रों से पर वलादि सावधातुकको “इटः का अगम हो । स्दश्च- 
रुदादि पच धाठुश्ोपे पर श्रपक्त संश्चक हलादि पित् सावधातुकको टका श्रागस हो | अड 

श्दादि पच धातुश्रोसे पर अ्रप्तसशकं इलादि पित् सावधातुके “्रट' का श्रागम दो, साग्यं 

म० शदे 



 अदादि- 

रोदीः । श्ररोदः । श्रक्ृतिग्रत्ययविशेषाप्येक्षभ्यामडीडभ्यामन्तरङ्गत्वायाट् , 
"असिद्धं वहिर्ङ्मन्तरङ्धः इति परिभाषणात् । श्यात् । श्ररुदत् ! श्ररोद्यीत् । 
अशोदिष्यत् । िभ्वप् शये । स्वपिति । स्वपितः । सुष्वाप । सुषुपुः । सुष्वपिथ । 
ष्वथ । खुविनिदुभ्येः छपिषूतिसमाः ८ ३।८2 एम्यः खप्यादेः सस्य षुः 

+ प्रध्यसिडान्तको्दी 

इस्ययुपे तु अरोद् च, इति द्वितीय रूपम् । जददधिताम्। अत्र “रुदादिभ्यः सार्वधातुके, 
इतीडागमे रूपम् । अर्दन्,। भरोदीः-जरोदः। अत्र जद्गाग्ये'ति पञ दवितीयं पम् । 
रुदश्च पञ्चभ्यः, इतीडागमपक्ते भरोदीः इति ख्व् । अर्दितम्--अरूदित । अरो. 
दम् । अर्दिवि । अर्दिंम । प्रङुतिप्रत्ययेति ! ननु छिदिः तिपि यासुटं बाधित्वा 
परस्वात् “अड्गार्यं* इति “रुदश्च, इति अडीयौ स्यातामित्यत आह~परङृतिप्रस्ययेतति- 
हखादिपित्लावंधातुकाएकापे्त्वाश्चेर्यपि सेयम् । प्रसिद्धमिति । परस्परायेखया ग्या. 
प्यनिमित्तकत्वमन्तरङ्गव्व, व्यापकनिमित्तकस्वं बहिरंगस्वमिध्युस्गंः । विङम्बोपस्थि- 
तिकत्वं बहिरंगस्यासिद्धकत्वे बीजम् । रुघादिति । सदिरुधातोः छिङ्कि तिपि अम्तरङ्गस्वा- 
दीटमटं च बाधित्वा याघुटि ते “स्कोः, इति सरोपे कृते ^हद्यात्ः इवि रूपम् । श्र 
ददिति। रदि्षतोः लङि तिपि चरी “इरितो वा, इत्यङि हिश्वाद् गुणाभावे इतश्च 
इरोपे “अरदत्” इध्येकं रूपं मवति, अङभावे अर्द् ख्छित्? इति स्थिते च्केः 
विचि । “सदश्व, इति तस्येडागमे । आधधातरुकस्येऽवि सिच इटि “इट ईटि, इति सिचो 
कोपे सव्णैदीधं "पुगन्तः इति गुणे 'अरोदीद्ः इति द्वितीय ख्प भवति । अरोदिष्यत् , 
इर्यादि। स्वपितीति जिष्वप् = शयेऽस्माद्धातोः कुटि तिपि शपि शज्कि “धात्वादेः षः 
सः, इति षस्य सत्वे .श्वप्-ति'इति ज्ञाते 'शदादिभ्यः, इतीडागमे शश्वपिति' इस्थेकमेव 
रूपम् । अग्र “स्वपितः, अत्र 'हदादिभ्यः' इतीडिति भावः । स्वपन्ति । रवपिषि-स्वपि- 
थः-स्वपिथ । स्वपिमि-स्वपिवः-स्वपिमः। उष्वापेति । स्वपएषातोडिटि विपि णि “किटि 
धातोः, इति द्विष्वे पूवश्याभ्यासस्वे हरादिशेषस्वे प्रासे तं बाधित्वा “ङिटथभ्या- 
सस्याभयेषास्, इति लम्वासवकारस्य सप्रसारणे संपसारणास्चः इति पूरख्पे “खु 
स्वप्-ज, इति जाते “अत॒ उपधायाः इव्युपधाच्द्धौ भादेश् सकारस्वात् “भादेशषप्र- 
क्यययोः इति सकारस्य षष्ठे छते च “सुष्वाप, इति रूपस् । पधुपतुरिति । शस्वप्- 
अतुस्, इश्यवस्थायां "वचिस्वपि, इति संभ्र्ारणे पू्व॑कूपे सुप् -भतुस् इति जाते “हिरि 

` धातोः, इति हिसवे हङादिशेषे आदेशसकारश्य षल्वे सस्य सवे विसे 'सुषुपतुः, इति 
रूपम् । एवं सुषुपुः । खुष्वपिथ श्ुभ्वप्थः अन्न वेट् भारद्वाजमतेन । सुषुपथुः-सुषुप । 
खुष्वाप-घुष्वप, सुषुपिव-सुषुपिम। उविनिदुभ्य इति । कृतसंग्रसारणस्य रवपश्ातोः सुपी. 

ओर गाह्शषके मत्ते । खुवि--ठु-वि~निर्-दुर” इन उपसर्गोसि पर ॒सुष्थादि ( इपि~पति~ 
सम ) के सक्रारफो षष्ठ हो । 



२६० मध्यलिदान्दकोलदी- [ अरदादि- 

ज्क्त मषदसनयोः । जक्षिति \ लक्षितः । श्रद्भ्यस्तात् ।॥७१।४। अभ्यल्ता- 

त्परस्य फस्य अस्यात् 1 अन्ताऽपवाद्ः । जति । अनक्षीत् । श्रजक्षत् , सजक्षि- 

ताम् । (सिनभ्यस्तेति सर्ुस् । अजष्ठुः । जा निद्राक्षये । जागति । जातः + 

जापति \ “उषविदेश््याम्बा ! जागराच्कार \ जजागार ¦ जाग्रोऽविचिण्णल 

छर ।अश८५। जामतयंणः स्यद्विचिण्णलूडद्धथोऽन्यसिमन्वरद्धिविष्ये, प्रति- 
कि जिम जन चकन = पतित न ०५ 

सवर्णदी् “शदादिभ्यः" इति तिप इटि "अनितेः इति णवे प्रोक्तं रूपं भवति 1 अ- 
न्यात् । आानीत् । आनिम्यत् । जक्त~मच््टसनयोः। जदधातो्वतमाने कुटि त्तिपि शपि 
शब्लुकि 'स्दादिभ्यः” हति इटि जद्िति' इत्यस्य सिद्धिः । जरितः । श्रदभ्यस्तादिति । 

धतोऽन्तः, इष्यतः श्चस्यानुधरु्तः । अभ्यस्तसंत्तकार्परस्य क्षस्यास्स्यादित्यथः\ जक्नतीति । 

न्लधातोरँटि सलौ “जक्तिस्वादयः षट्» इत्यभ्यस्तसंज्ञायां “जद्भ्यस्तात्? दस्यति “ज. 

सविः इति प भरसिध्यलि 1 जज । जक्तिता । जक्धिभ्यति । जद्िठ् । जजदीत्-मज- 

चत् । अन्न ऋमेण दश्च, अङ्गाय" दतीडटी बोभ्यौ । अजक्िताम् । धजद्भरिति । 

ज्तधातोरँडि क्षौ शपि शब्छुकि अङ्श्याडागमे (जिष्याद्यः षट्, इ्यभयस्तरवे 
'सिज्ञभ्यस्तविदिभ्यश्चः इति श्षक्य जसि जकाररोपे ख्व विसे अजज्खः, इति श्रभवति 

रूपम् । ज्यात् । भजक्तीत् । अजच्धिष्यव › इत्यादि । जाग = निद्राद्ये । जागर्तीति । 

जागरधातोवरतमाने ठ्टि तिपि श्षपि शग्डकि (सावंघातुकाधधातुकयोः” इति गुणे 
“जागर्ति? इति रूपम् । जानः । जाग्रति, अत्र “जक्षित्यादयः षट् इस्यभ्यस्तसं- 

जाया अदभ्यस्तात्! इति क्षस्याति सूपस। जागर्वि-जागुथाः-जायृथ। जागर्भि-जागूवः- 
जायुमः । जागराचक्ारेति 4 अन्न-किदि कास्यनेकाच जाम्वत्तव्यः ¡ इत्यामि तस्याधेधा. 

लुकस्शाद्गुणे "जागराम् लिट्, इति जाते “आमः” इति ठकि 'छृतनानुप्रयुज्यते किटिः 
इति कजोऽनुप्रयोगे तिपि णलि छट घाती. इति दहिष्वे पूवस्याभ्यासस्वे उरत्, इश्य- 
तवे रपरत्वे हलादिः शेषस्वे अभ्यासे च्चै" इति चल्वन कस्य चत्वे “जागराम्-चङ्क- 

अ मस्थानुस्वारे परसवण “अचोऽन्णति? इति शुद्धौ जागराञ्चकार इत्येकं रूपं, 
अन्ये जागराम्बभूद-जागरामास् } जलागरेति । (आायाद्य आधधातुके वा इस्याम- 

मवे छ्टि तिपि णि धातोद्धिषवे पूव॑स्याभ्या्त्वे दस्य “जजागू-व» इति जाते “ज. 

चो न्मिति, इति षृद्धौ "जजागार इति रूपय । जारो ऽविचिणिति । जार इति षष्टी । 

“निदेगणः" इस्यतो गुण इति, तदाह-जागतेगणः स्यादिति “अविचिण्णलुङ्िरसु इतिः 
छेदः 1 वि-चिण्-णल्-डिनत् यषां इन्द्रं नन्समासः। चिण्णट्पयुदासादशृदधिविषयेऽ 

अद्--भश्यस्त सष्चकसे पर "भः मो “श्रत् भदेख हो । 

* दाप्रो--'जागू, घातुको यण हो, विन्, चिण् , भ्रीर णरसे भिन्न बृद्धित्रिषमकं प्रत्वय 
तया सिद्धिर प्रतिषे विषयक प्रस्ययके परे) 



भकरणम् | खधा--दन्दमती-टीकषाद्वयोपेता 1 २६१ 

षेधविषपरे च ! जजागरतुः ! जजागरः । जागरिता } जागरिष्यति 1 अजाय ! 

श्जागरताम् । अम्य्तत्वान् जस् । जखि च ।७1३।८३। द्मजादौ जुसि इगन्ताङ्गस्य 

गुणः स्यात् । अजागर" ! अजादौ क्षिम् १ जाग्रयुः। आशिषि तु--जागर्यात 

जागर्यास्ताम् ! जागयाखः । अनागत । दरिद्रा दुगेतौ । दरति । इद्रिष्रस्य 

(६1४1२ १४। दरिदातेरिकारः स्याद्धलादौ कडिति । सावधातुङ्ते \ दरिद्रतः । श्नाभ्यः- 

स्तयोसरतः 1६1७1११२ श्नाऽभ्यस्तयोरातो लोपः स्याद् कडिति सापधातुके । 

दिति । अनेकाच्लादात् । दखिावकार । शात श्रौ णलः" इत्यत्र चा इरेेव 

सिद्धे शौ विधानं दद्ितिरासेपे छते धरवणाथम् ! श्रतं एव लाःकःद्नेेके । 

व्यस्य प्रत्तिः । डिस्थयुदासाव् गुणप्रततिषेषविषयेऽप्यस्य प्रशरततिः ॥ जजार! 

जजाग्-अतुस् इत्यवस्थार्यां “जाभ्रो” इति युगे परस्वे सस्य रष्व विसमं जजास, 

रतुरिति सिध्यति । जजार, अत्रापि जाग्नोः इति युणः । जजायरिथ, जजागरथुः, 
जजागर ! जजागार~-जजागर~जजागरिद-जजागरिम । जागरेता-जागरिष्यति-जा 

गत । चजाय इनि । जागुधातोलंह्नि सिपि युभे "तश्च, इलोपे हर्ङ्यादिकोपेऽङ्ग 
स्याडागमे रेफस्य विसर्गे "अजागः, इति रूपस् । जुसि वेति ! अङ्गस्येत्यधिकृतम् । 

ममिदेगंणः' इत्यतो गुणपद्रमनुवततते ¦ को गुणधृदधी" दकः पदस्य तदन्तविधिः) भजा- 
गदरिति । जागषातोरडि श्तौ अक्तिष्यादयः षट् इस्यम्यस्तसक्तायः “ज स च” इत्यनेन 
गुणेऽङ्गश्याडागमे “अजागर” इति कूपम् । जःगरयात् । जागयात् , भत्र (जाग्रः 

इति गुणः। जजामरीच् ! अजागरिम्यत् । दरदा = दुग॑तौ-दरिद्राति । ऽदरिद्स्येति । 

“गमहन” इष्यतः किडति 'ईहल्यघोः, इश्यतः हरीति "नतं उत्? इस्यततः सार्वधातुके 

इति । दरिद्रितः इति । (द्रिद्रा-तस्, इत्यवस्थायां “इदरेद्रस्य” इति इकारे र्पम् । 

'जतिस्यादयः बद्, इ्यभ्यस्तसंक्ताथां “श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यारोदे प्रासे तव् 
कथनाथमेतदिति । श्नाभ्यस्वयोरिति ¦ भन्न "गमहन इ्यनोः 'विडति" कोष इति चा- 

नुवर्तते । "अत उक् दष्यतः सार्व्ातुकेति । रस्ति । दरिद्रा-ल्ि इत्यवस्थां 

'जक्चित्याद्यः, इत्यभ्यरतस्वे इाश्य अद्भ्यरतात्? इत्यति श्नाभ्यस्तयोः” ईत्या- 

ङोपे “द्रिदति?” इति स्यम् ! दरिद्रा्कार-दरिद्राम्बमूव-दरिद्रामास ! “भ्त भो 

णः इति ज्षापकादार्ेति पन्ते 'ददरिदरौ, इति रूपम् । द्रिद्विता । दरिद्विष्यति । 

ढरिद्रातु। भद्शिद्रात्। द्रिद्धियाच् । द्रिद्रथात्। अदरिद्रीव् । अदरिदासीत्। चकाष- 
चकार्ति ¦ चका चकार । चकालिता । चकास्िष्यति । चक्रास्तु । चकाद्धि-अन्र 

ञुसि--गन्व भयको युख हो, भजादि "जुस्" प्रस्ययक प्र । इद--"दद्रिः (तुके भावके 
“त्? हो, इलादि कित्-ङित् सावेवातुकके परे ! श्वा--श्ा' प्रत्यय भौर भभ्यस्तसंक्रक वाहुके 
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ददर । ( दरिद्रातिराद्धधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः । लुडि वा) 
( खनि, ण्वुलि, द्युटि च न ) दरिद्रिता । अदरिद्रात् । अद्रिद्िताम् । ्रद्- 
द्धिः । दरिद्रियान् । दरिदथात् 1 श्रदरखिदरीत् । पन्ते - इटसकौ 1 ्दरिद्रासीत् 1 
चका दीपौ । चकास्ति । चकास्तः । चकासति । चकासाश्चकार 1 चकासितां \ 
चकास्तु । धि चे'ति घलोपः सिच एवेत्येके । तन्मते-चकाद्धि । चकाधि' इत्येव 

ठु माष्यम् । तिष्यनस्तेः। २।७३। पदान्तस्य सस्य द. स्यातिति, नस्त्वस्तेः \ 
अचक्ात् । अचकाद् । अचकास्ताप् । चकोरः । सिपि धातो स्वां 11 २ाज७। 
पदान्तस्य धातोः सस्य श्वा स्यात्िपि । पक्ञे दः । अचकाः । अचकात् । अचकाद् । 
शाख अनुशिष्टौ । शास्ति । शास इदङ्हलोः ।६।४।३७। शास उपधाया इत्स्या- 

दकि, हलादौ । किङ्ति च ! शासिवसी"ति षः । ष्टुत्वम् । शिः । शासति ४ 
शशास । शशासतुः । शास्तु । शिष्टात् । शिष्टम् । शासतु । शषा हौ ।६।४।३५ [ 

इति खूप । यदा “धि चः इत्यनेन सरोपः स्यात्तदा श्वकाचि, इस्येव रूपम् । पिप्य, 
नस्तेः। न अस्तिः जनरस्तिस्तस्येति विग्रहः । पदस्येस्यधिकतम्। “क्लां जक्षोऽन्ते, इश्यतः 
अन्ते इत्यनुवर्तते । “सघ्ञ्जषोः, इति स इति षष्ठयन्तमनुवतंते “वसुखंसु इत्यतो श्व इति! 
्र्चदिति । चकाषटधाकेरङ्धि तिपि “इतश्च इरोपेऽङ्गस्याडागमे हल्ङ्थादिरोपे 
“तिप्यनस्तेः इति सस्य इत्वे “वावसाने, इति वा तकारे “अचकात्-अचकाद्? 
इति । सिप धारेति । पद्येति अधिङ्तम् । “छलं अनोऽन्तेः हष्यतोऽन्ते 
इनि “ससजुषोः” शव्यतः स इति। अचका €।त ' चकाखुधाक्लोरंडि सिपि शपि शब्लुकि 
“चअकास्-सिप्? पपे शइतश्च' इरोपे इरडथादिकरोपे “सिपि धातोर्वा, इति सस्य 
श्स्वपन्ते (अचका इति दखूकम्। यदा हत्वं न स्यात्तदा पके इत्वे जचकादित्ि 
कपम् । अचकासीत्! जचकासिष्यव् । शासु = अनुक्िष्टो-श्ास्ति। शास इदडद- 
लोरित । अनिदिताम्, इत्यतः उपायाः क्डितीस्यनुवतंते । शिष्ट इति क्षास्- 
तख इति जाते “शास इद्ङ्रोः" इतीश्वे सस्य षत्वे ष्टुषवे रस्वे विसर्गे "शिष्टः, इति 
सपम् । रास्ता । जत्र जद्धिस्यादित्वादुभ्यस्तसखंज़्ायां अदभ्यस्तात्? इत्यति रूपम् । 
शशास । शाक्तिता । शासिष्यति । शास्तु । खा हौ । हौ परतः श्षास् इत्यस्य शदिख 

श्राकारका लोप दो, ।कत्-ङ्ित् सावेधातुकक्रं परे । हुरिष्टा-धाधेधातुककगे विवक्षामं दरिद्राधातुके 
प्राक्रारका लोप (नित्यदह्धी) हो, परन्तु श्लुडके परे विकल्यसे हो । स्जि-सन् , ण्वुल 
भौर ल्युट् के परे दद्रा" षासुके भ्राकारका लो नह हो। तिष्य -पदान्त सकारको दकार 
भदश हो, (तिप्ॐ परे--.्रस्? धातुके सकारको छोडकर । सिपि--षातुके ष्दान्त सकार 
को र्ब हो, सिप् परे, विकल्पक्ते । पचम दकार मी हो । शास्--“शास्, घातुको उपभाको 
“त्वः शे, “अङक परे शरीर इलादि कित्-डिप् प्रष्ययके परे । शषा हो--श्रासः को श्वा श्रदिश 



भ्रकरणम् ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्धयोपेता । ६३ 

शास्तेः शादेशः स्यादौ परे 1 तस्याऽऽभीयत्वेन!ऽसिद्धत्वाद्ेधिः ! शाधि 1 अशात् 
श्रशाद् । श्रशिशम् । अशाखुः । अशाः 1 अशात् । शिष्यात् । सर्तिज्ञास्स्यति- 

भ्यश्च ३१११ शद एभ्यशतेरङ स्यात्कथं लुडि । श्रशिषत् । भशासिष्यत् ॥ 
पे 

इति परस्ंपदमकिया \ । 
अथाऽऽत्मनेपदपरक्रिया ! शीङ खप्ने । रोः सावधातुके गुणः ।७४। 

२१॥ शीढो गुणः स्यात्सार्वधातुके । किडति चे' स्यस्यापवादः शेते! शयते । श्ोओं 

रुट् 1७१।६॥ शीडः परस्य फादेशस्याऽतो रुद् । शेरते । शेषे । शयाधे । शभ्वे 
शये } शेवहे । शेमहे ! शिश्ये । शयिता । शयिष्यते । शेताम् } अशेत । अशया- 

इस्यथः! तेन शास हि इस्यवस्थायां शशा हि" इति जाते सखोपमाश्िस्य तस्या- 
सिद्धत्वात् "हुश्चरम्यो हैथिःः इति धित्वे शश्ाधि, इति रूपम्। भशात्। भश्ञाः-जदात् 
श्िष्यात्-जत्र “जास इदक्श्टरोः, इति इकारः ! (सिशार्त्यतिभ्यश्च । श्र इत्य - 
चुषञ्यते । भश्िषत्-शास् धातोः टुङ्कि तिपि (इतश्चः इरोपेऽद्गस्याडागमे श्ास 
इत्? हति इ आदेशे ष्टौ तस्स्थाने 'सर्तिश्षास्तिः इति अडादेशे "अशिषत् इति 
रूपम् 1 भश्षासिष्यव् , इत्यादि 1 इति परस्मेपदम् । 

दते । शीडः धातोः कटि, तस्स्थाने शीडो डिष्वाव् “अनुदात्तडित” इत्यात्मनेपदे 
ग्रथमपुर्षेकववनविवश्चायां न्तशकते, शपि, शपो छकि, वस्य अपि्सावधा- 
तकत्वात् “सार्वधातुकमपित्” इति डिद्वत्वेन गुणाभावे प्रापे “क्षीडः साधा. 
तुके गुणः इति गुणे “दित आत्मनेपदानां ठेर» इति टेरेष्वे च श्वेतः इति रूपम् । 
शीडो रुडिति । “भ्चोऽन्तः, इस्यतो “क्षः हइत्युवतंते ! “अदभ्यस्तात्” इत्यतः अदि- 
व्यनुश्त्तं षष्ट्या विपरिणम्यते । तदाह-रीडः परस्य भादेरस्येति ! शेरते ¦! श्ीहो 
टो छप्रत्यये, शयो लुकि “शीङः सावंघातुङे गुणः" इति गुणे “आत्मनेपदेष्वनतः? 
इति श्रस्यालादेशे देरेत्वे “शीडो स्द्” इति टि, उटि गते टिश्वादाद्यादयवे जाते 
सति “शेरते, इति रूपम् \ शिष्ये । शीडो छिरस्ते “छिटस्तश्योरेक्षिरेद्ः इति तस्य 
स्थाने एकि छगते “छिरि धातोरनभ्यासस्य इति द्विस्वे अभ्याक्स्वे जभ्यासकार्ये 
च छते ““ए्रनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य इति यणि शशिश्येः इति खपम् । शेताम् । 
रोटस्ते, शपि, शयो कि, “शीः सावधातुके गुणः" इति गुणे, टेरेखे “आमेतः 
इति एकारस्यामि छते रूपम् । श्रेत ¦ शीडो ङि, र्डस्ते, शपि, शपो शुक; 
दो, शके परे । 

सर्ति--पतिं ( सख ), शास्ति ( शास ) रौर श्रतिं (क) धातुसे पर भच्लिभ्को श्रू आदेश्च 
हो, क्रथक छक्के परे त 

शीडः सावंधातुङे गुणः-- छी धातुको गुण शे, सावंवातुके परे ! 
शीह्णो--शीङ)से पर दिश “अरत््को “रट््का भ्रागस हो । 
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ताम् । श्रशेरत । शयीत । शयीयाताम् । „ शयीरन् । शिष्ट । भ्रशयिट । चरश- 
यिष्यत । इङ अध्ययने । इटिकरावष्युपसर्मतो न व्यभिचरतः ! अधीते । श्रधीयाते ! 
अधीयते ! गाङ लिटि । रश ९) इडो गाड स्याक्लिटि । अधिजये । श्रध्येता । 
अध्येष्यते । श्रधीताम् । च्रधीष्व । श्रधीयाश्मम् । भ्रधीष्वम् । श्ध्यये । अध्ययावहै । 
अध्ययामहे । अभ्यैत । श्रध्येयाताम् । श्रध्यैयत  अर्यैयाः । अष्येयाथाप् । अध्यै 
ध्वम् 1 श्रध्येयि । अध्यैवहि । अभ्येहि । अधीयीत ! अधीयीयाताम् । अधीयीरन् । 
अटि, “शीडः ला्वंधातुके गुणः” इति गुणे "अशेत इति रूपम् । रयीत  श्षीडो 
किस्तप्रत्थये शपो लुकि “कीः सावधातुके गुणः” इति गुणे “ङिदः सीयुट् इति 
सीयुटि, उटि गते टिच्वाद्का्यावथवे “लिः सरोपोऽनन्त्यस्य इति सुखोये अयादेशे 
यलोपे च तत्सिद्धिः! शयिषी्ट । शीडिस्यस्माद्धातोराश्चीङिंडस्ते सीयुटि उये रूपे 
“सावधातुक्ार्धघातुकूयो” इति गुणे “जाधेधातुकस्थेडवकादेः इतीटि “^दुचोऽय- 
वायावः"” इति भयि शशय हं सी _ तः इति स्थिक्ते “रोपो व्यो" इति यशोपे 
“सुट तिथोः" इति सुटि उटावितो खस्य षत्वे तस्य ष्टवे च विहिते शलयिषीष्ट 
इति वेद्यम् । शरशय्ट । शीडो लु स्ते च्छो ““चेरिष च्” इति चरेर्विनादेशे इचा- 
वितौ इदि “खावंधातुकाधंधातुरूयोः, इति गुगेऽयादेरे सारस्य षस्वे द्टुस्वे च 
विषिते अडागमे अश्चयिष्, इति । भ्रधीते । अधिपूर्वात् इड अभ्ययने इति धातोटि 
तादेशे टेरेष्वे च कते “इको यणचि” इति यणं बाधि्वा सवणंदीवै (अधीते? इति 
वेदनीयम् । गाड ।लटि । ““हृडश्व", इ्यवस्वदनुष्त्तेरिति आकः । स्थानिवस्वादेव 
ङिष्वे सिद्धे छिर्करणं “गाडङ्कटादिस्यः" इस्यत्र “इणो गा लंड इत्यस्य ग्रह 
णाभावार्थमिति माष्यम् । अधिजगे । अधिपूत्रीदिडो किटि “गाह् छिदि” इति 
इडो गाढादेशेऽनुबन्धरोपे स्यि छः स्थाने ते, तस्य एशि, शुगते दह्ित्वे अभ्यासस्वे, 
हस्वे, चुष्वे, “अतो रोप हटि चः इस्यारोपे च तल्षिद्धिः । अध्येता । अधिपू्वा . 
दि लटस्ते वालि, “अधि इ तास व इति स्थिते “लुटः प्रथमस्य डारोरखः, इति 
तस्य स्थाने शते, डिस्वघामर्वादमश्यापि टेेपि, कास भाधंधातुकत्वात् “सावेधा- 
तुकार्धघासुकयोः" हति गुणे 'अधिषु वत् आः इति जाते “इको यणचि इति 
यणि, 'ज्येता? इति । श्ष्येष्यते। अधिपूर्वादिदधे जृटस्ते, “स्यतासी लयो" 
इति स्थे रेरे्वै खस्य षे “सार्वधातुकं धातुकयोः” इति गुणे “इको यणचि इति 
यणि च छ्गते "अध्येष्यते इति । श्रधीताम््1 अधिपूर्वादिष्णो कोटि, रोटो छः स्थाने 

ते, शपि, शपो लुकि, ३रेखे “आमेतः” दरयेकारस्यामि, धातूपसर्गयोः सवणंदीषं 
च जाते अधीतम्? इति रूपम् । अध्यैत । बधिपूवादिङो रडस्तपरस्यये शपो टकि 
भादि दौ यणि च तर्िद्धिः । यवोयीत । भषिपूर्वात् एडो छिृस्तप्रष्यये शपो ठकि 

गाड शको "गाङ भदेश दो, ̂ लिट्के परे । 



भ्रकरणम् | खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २६४ 

अधीयीष्वम् । श्रध्येषी्ट । विभाषा लुङ्लञमेः 1२191५०} इणो गाद् । गाङ्कया 
दिभ्यो ऽञ्शिन्ङित् । १।२।९ गाडदेशात्कुरदिभ्यच्वाऽञ्णितः प्रत्यया ज्तिः स्युः । 
घु-मा-स्था गा-पा-जहाति सां इलि ।द18।६द। एषामात इईत्स्याद्वलादौ कडि 
त्याद्धधातुके 1 श्रध्यगीष्ट } श्रध्यैष् । अध्यगीष्यत । शअध्येप्यत ॥ ईर गतौ, कम्पने 
च । ते \ दरा । ईरिता । ईरिष्यते ! $त्ताम् । ईष्वं । शष्पम् । एेरिष्ट । कश 
गतिशासनयोः } कष्टे! कशाते । ईड स्तुतौ । । ई । इलः से ।जराञञ इंड- 

सीय॒टि सुटि रोपे योषे इयि, सवणंदीचे च तस्पाघु । अध्यषीष्ट । इडः आक्ची- 
छिकस्ते सीयुटि उटि गते यरोपे “सवेधादुरूाधंधातुकूयोः इति गुमे अधि द सी 
खतः इति स्थिते “सुट् तिथोः इति सुटि उटि गवे यणिच छते अध्ये खी 

त, इति जाते द्वयोः सकारयोः षष्वे ष्टु च विषिते च अध्येषीष्टः इति 
निष्यते । विभाषा टख्ल्डोः । शेषं पूरयति--ष्डो गाड वा स्यादिति । डकः 
इस्यतो “गाढः छिरः इस्यतश्च तदनुदत्तेरिति भावः। पाङ्यदिभ्योऽन्णिन्ङ्त् ॥ अ 
ण्ठ व्णौ तौ इतौ यश्य ख ज्णित् स न मवतीति अन्णित्, गाङ च कुटाद् 
यश्चति इन्हवाप्पञ्चमी । साङ्ति ङकारानुबन्बात् “इणे गा ङ्क” इत्यस्य न 
अहणमिष्युक्छमर । नापि गाङ् यतौ, इष्वस्यात्र यहणम् । तत्र ङकारस्यास्मनेपद्- 
भ्रापभेन चरिताथस्वात् ! इडादेश्चस्य गादो ङकारो नात्सनेपद्प्रापणेन् चरितार्थः 
स्थानिवस्वेनेव तत्सिद्धेः । तदह -गाडदेश्ादिति । घुमास्थायापाजहयातिस्ता इलि । घोऽ 
न्वकर्मणि इस्यक्य छताच्वस्य निर्दे्ः। घुमास्थागापा जहाति सा एषां इन्द्रात् 
षष्टी । “जाधघातुके” इत्यधिङ्कतम् । “भातो रोप इटि च इत्यतः आत इति 
“द्यति? इत्यतः इदित्ति "अनुदर्तोपदे्चः इष्यतः क्किति इति चानुवर्तते । तश्ह-- 
एषाभित्यादिना । भध्यगीष्ट । जधिपू्वंकादिङ्धारोद्युङ् तप्रस्यये “विमाषां लुङ्लृङोः" 
इतीडो गाङदेक्षे इटि च्छः सिचि “गाद्ङ्कटादिमभ्योऽच्णिन्डिव' इति सिचो डरे 
“ुमास्थागापाजहाविसां हदि” इति ईश्वे यणि षले ष्ये च “अध्यभी इति । 
गाङोऽभावे भाटि शद्धो पूर्वोक्छकाय च “मष्वेष्टः इति निष्पन्न । शरभ्यगाभ्यत । इडो 
चकृस्ते समागते “विभाषा लुङ्ल्कोः" इति गाडादेशे तस्य छिन्ते आकारस्येकारे 
अटि यणि सस्य षस्वे च छ्रते "अध्यगीष्यत, इति । गाडादेश्ाभवे--आरि ष्ृद्धौ यथि 
स्ये सस्य षस्वे च ते ^मध्वैष्यते' इति । ईर गतौ कम्पने च-$तं । इराक! ईरिता । 
ईरिष्यते । ईम् । रेयः । ईरिषीष्ट । रेरि्ट । देरिभ्यत । ‡ढ = स्तुतौ, ईटे-3डते--~ 
110 0 

किभा--“ स्क का "गाङ आदधच हो, लुङ-रुकवेः परे, विकल्पसे । गाङ्ञ--“5” स्थानिक 
श्ाङ भौर ङटादिसे पर भिद्-शिद् से भिन्न प्रस्यय "डित्, दो । घुमा--इसंकषक भातु तथा 
मा, स्थाःगा,प, हा, भौर षो" घातुके भाकारको शष्ठ हो, इलादि किल् डित् भाधधातुकके परे। 

-ईश, ईड भोर "जन्, धातुसे पर सावंषातुर स्ते, रौर शवे, शब्दको शदट्"का ्ागम हो \ 



२६६ मध्यसिदान्तकोमवी-- [ ्दादि- 

जनोयं च ७।२।ज८] इशीडलनां ैध्वेशब्दयोः सार्व॑धातुकयोरिर स्यात् । योगवि- 
भागो वेचित्या % । ईडिषे । ईडिध्वे ¡ एकदेशविक्ृतस्याऽनन्यत्वात--ईडिष्व ! ईडि- 
ष्वम् ! विकृतिम्रहरोन प्कृतेरदहणात-रेडध्वम् । इश रेवै । ईष्टे । ईशिषे , 
ईैशिष्वे ॥ मास उपवेशने । आस्ते । (दयायासकवे्त्याम् ! ्राद्ाच्चके । श्रास्स्व } 
श्रोच्वम् । असि ! श्चाङ्ः शासु इच्छायाम् । श्ाशास्ते ) आशास्ते । आआशशा- 
से । वख श्राच्छादने । वस्ते । वस्ते । वश्व | ववसे । विता ॥ शिसिं चुम्बने ! 
निस्ते । शिजि शुदौ । चोः कुः" । निङन्ते । नित । निनिज्ञ ! निलिता \ निलि- 
भ्यते ! चुजी चजेने ! वृक्ते ¦ श्रूजाते । इदिदित्यन्ये । उक्ते! प्च सपर्चने । 
यक्ते । पुचचे । घुङ् प्राणिगभेविमोचने । सूते 1 खषठुवे । खषुवाते । उुविरे । स॒षु- 
विषै ¦ सोता । खविता । भूटवो'रिति गुणनिषेध. । शुवे । सविषीष्ट । सोषीष्ट \ 
असवि । असोष्ट ॥ चत्िङ् व्यक्ताया वाचि । श्यं दर्शनेऽपि । इकारोऽयुदात्तो 
यजथः । जुम्तु न, “श्न्त्येदितःइति म्या्यानात् । खकारस्तु अयुदात्त्वप्रुक्तमात्म- 
नेपदमनित्य"मिति ज्ञापनाथः । तेन ससफायन्निमोकसन्धिःरित्यादि सिद्धिः । शकोःरिति 
कलोपः । चष्टे । चक्षते ! “श्राद्धघातुके' । चक्तिङः स्याव्य् ।२४।५४ वां 
लिटि ।२।७।५४। अत्र माष्ये खुशादिरयमादेशः । असिद्धकाण्ड-“ शास्य यौ वा 

दंडते । ईशः से, ैडजनोष्वेचेति । इडिति अङ्गुवतंते। ईडिषि। अत्र इडागमः ईडजनोभ्वचः 
इत्यनेन । ईंडाथे ईडिध्वे, भत्रापीर् । १ड। ईडचहे ईंडमहे । ६३। ईडित) । ईडिष्यते । 
ईटाम् । रेष, इत्यादि । ईश = रेश्व्ये, १ । ईशे । देश्ञिष्वे ईशिषे अनतरेद्ः इत्यादि । 
शास = उपवेशने, आस्ते । “दयायासश्च, इस्यामि आसाश्चक्रे, हति रूपम्। भासिता। 
आसिष्यते । आस्ताम् । आस्व । जाध्वमू 1 छुहिः मासिष्ट इस्यादि । आहः शासु = 
इच्छायाम् । आश्चास्ते । वस् = भाच्छाढने । चस्ते । ववदे । वसिता । वसिष्यते ¦ 
चस्तासू । अवस्त 1 वसिषीष्ट । अवसिष्ट । अवसिष्यत । णिखि = चुम्बने । निस्ते । निः 
निसे। निस्सिता । निंत्तिष्यते । निस्ताम् । भनिस्त । निसिषीष्ट । अनिसिष्ट । अनिति" 
ष्यत ! निलि = शुद्धौ । निक्ते निनिजे 1 निजिता । निजिष्यते । निशक्ताम् । जनिङक्छ 
निजिषीश् । अनिजि्ट । अनिजिष्यत 1 श्ुजी = वजने। क्ते । एची क्ते! पपृचे । षङ 
भ्राणिगभंविमोचने । सूते-षुवाते-सुवते । सुषुवे । सोता-सषविता “स्वरति इति 
वेट । सोष्यते-सविष्यते। सृताम्-असुत। सबिषीश्ट। भषविष्ट । असोष्ट । अक्तविष्यत । 
असोश्यत । चक्षि = व्यक्तायां वाचि ! चष्टे । चक्षिडः स्याम वालिरीति ! भाधधातुके 
चदिङडः स्याज् आदेशः स्याल्िटि तु या । यो । च्व । रशादिरयमादेश्च इति मते 

` च्वि“ चषि, षातुको “स्याम् ‹ रुष् ) अदेश दो । दा हि-तट्'क पर घातुको "स्याम्" ( रुान् ) भदेश्चहो । वा हि-- लर् प्ट 



प्रकरणम् ] सधा-श्न्दुमती-टीकाद्धयोपेता । रेदैऽ 

इति स्थितम् 1 भित्वात्पदद्वयम् । च्यौ 1 चद्ये । चक्शौ । चक्शे ¡ “चयो हितीयः 

शरि पौष्करसादे"रिति तुन, च्व॑स्याऽसिद्धत्वात् ! चचक्ते । घ्याता \ क्शाता ¦ 
ख्यास्यति । यास्यते \ क्शास्यति । क्शास्यते । चम् । अचष्ट । चक्षीत ! ख्या 

यात् । ख्येयात् ¦ क्शायात् । क्यात् । श्रस्यतिवत्तीत्यङ् । श्र्यत् ! अयत १ 
यमरमे"तीद्-खकौ । श्क्शासीत् । अक्शास्त 1 ( घजेने खश्षाञ् नेठः ) । 
खमचक्षिषटत्यादि । इस्यात्मनेपदभक्रिया । 

श्रथोभयपदथक्रिया । 
द्विष श्रप्रीतौ । दे! दिष्टे दिदिष । दिदिषे। दे । देत्ति । देषु द्विशत् । 

द्विदडि । द्विव । देषाणि । देष । छदवेद् । द्विषश्च 1३।४।११२] द्विषः परस्य लड 

सेबुस्वा । अद्विषुः । अद्विषन् । श्रदधि्टम् । अद्रषम् । द्िषीत । दिक्षीष्ट । शल इगु- 
पघे"ति क्स" । ्रदिक्षत् । अद्रद्यत् । दुद भूरे दादेर्धातो धः" इति दस्य घः । 
भषस्तथोधेः ऽयः* दोग्धि । दुग्धः । दुहन्ति । एकप्वो चश भ धिति दकारस्य 
धकारः । धोक्षि । दुग्धः । दुग्ध । दोह्धि । दुहः । दुद्यः । दुग्वे 1 दुहाते । दुहते 

घुक्ते । दुहाये । धुर्ध्वे । दुहे । दुष । दुह हे । इदोह । इदुहे । दोग्धा । धोच्य- 

चचवशौ-~चक्रो-चचक्ते । ख्याता-~क्श्षाता । ख्यास्यति-ख्यास्यते-स्शचास्यते । चष्ाम् } 
अचष्ट । चद्तीत । ख्यायात्-ख्येयात् “वास्यस्यसयोगादेः” 1 अस्यत्-जख्यत । अक्का 
सीत्-अक्क्षास्त। 

द्विष् । डष्टि-द्धिष्टे । दिद्धेष-दिद्धिषे । देषा । हेच्यति-द््ष्यते । द्विशम्-दहष्टु । 
सिपि हिडडि । अद्द् । अद्वेड ! स्यौ तु-दविषश्ेति । अत्र श्चेजंसित्ति अनुवतते 
अस्त जआाहू-लडो भजंसिति ¦ तेन 'अद्धिषुःः इति सिष्यति । अय जुसादेशो वि- 
र्पेन मवति तदमावे घष्टिषन् 'अद्विक्तव्? । अत्र छट इगुपधेति कश्षादैश्च इति भादः 
दोग्धि । दुह् प्रपूरणे इत्यस्मादावोषेरस्तिपि समागते शपो लुकि “द्देघातो घः”, इति 
हस्य धसव “क्रषस्तथोर्धोऽघः+› इति तस्य धुप्वे "दुघ धिः इति जाते छलं जहा श्चक्ञि? 
इति चस्य गत्वे ““पुगन्तर्धुपधस्य चः" इति गुणे द। ग्धिः इति। दुदोह ¦ दुहेिटस्तिपि, 
तिपो गरि, धातोष्ठिषवे हरषे “पुगन्तलघूपधस्य च” इति गुणे द्दुदोह इति । धोच्य- 
ति । दुहधातोल्'टस्तिपि, स्थे, इडभावे, “पुगन्तर्धूपधघस्य च” इति गुणे "“दादेघां 
लोधं", इति हस्य घे “एकाचो वक्षो अष् क्षषन्तस्यस्भ्वोः"” इति दृश्य भष्मावेन् 
स्वे “खरि च, इति घस्य कत्वे कारपरकष्वाखत्वे कषयोगे क्ते 'धोश्यसि, इति रूपम्. 

षख्यानः श्रादश्च विरकत्पसे दो वजज~~वजन अथम् सशम्ः आदश नदीं हो। 

"द्विष, कालुपे ¶र श्लङ संबन्धी "भिको श्लु दश्च हो, विकल्पे ४ 



"सदय मधष्यसिद्धान्तकोधुदी-- [ अदादि- 

ति । धोदयते । दोग्धु । दुग्धात् । दुग्धाप्र् । दन्तु । दुग्धि । दुग्धात्. । दुग्ध । 

दुग्ध । दोहानि । दुग्धाम् । दुहाताम् । दुहताम् । धद्व । दुहाथाम् । षग्भ्वप् । 

दोहै । दोहावरै । दोह्ामहे । अधोक् । अधोग् । अदुग्धाम् । अहुटन् । अदोहम् ५ 
अदुग्ध । अदुहाताम् । अदुहत । च्रदुग्धाः । चदुहाथाम्। अधुग्ध्वम् । दुह्यात् । दुहीत, 
"लिङसिचावारमनेपदेधुः । धुश्षी्ट ! शशल इगुपधे"ति क्सः । अधुक्षत् ! लुग्वा 
दददिदलिदगुहामाव्मनेपदे द्ये 191३1७2} एषां क्सस्य लुग्वा, दन्त्ये तङि । 
धुक्षत-थदुरध । कंसस्याऽचि । 9३1७२] च्रनादौ तडि क्यस्य लोपः स्यात् । 

वोदे । आल्मनेपदिपरत्यये करस्ते, दरेतवे शेष पव॑वत् । अरपो । दुहधातोकंडस्तिपि; 
शपो लु कि, अङ्गस्याडागमे, “(पुगन्तः इति कवरुपधगुगे “इतश्च इति तिप इकारः 
रोपे “इद्डथाभ्योः इति वृरोपे “ददेर्घातो्षंःः इति हस्य घत्वे “एकाचो” इति 
-अभ्मावेन दस्य ध्वे घस्य जश्वेन गकारे तस्य चर्त्वेन ककारे “अधोक्, इति रूपम् । 
अदुहत 1 कुड क्षे, शापो लुकि “आरमनेपदेष्वन्यतरस्याम्” इति अतादेले भटि च ठते 
रूपम् । धुचती्ट । दुहधातोरा्ीडिडरस्ते, सीयुटि, उटि गते “डिडसिचावारमनेषु" 
इति लिडः छ्िस्वे ^किङिति च» इति गुणाभावे “लोपो श्योर इति य् रोषे 
““दादैर्घातो घः” इति हस्य घत्वे “एकाचो बश्चः" इति भऽ्भावे “खरि च" इति धस्य 
कस्वे “आदेशप्रत्यययोः इति सस्य षत्वे कषृयोगे के “सुट्तिथोः इति खुटि, उटि 
गते टिश्वादाद्यावयवे, सस्य षल्वे “बुना ष्टुः, इति ष्टुरवे च कृते श्धुधीष्ट' इति रूपम्। 

धुत । दुहो छंडस्तिपि “च्छि लि इति च्छो, “शङ इगुपधादनिटः क्सः”! इति 
चेः क्सादेशे छते दुद् क्स इति स्थिते कष्येत्सश्ज्ायां लोपे च “दादेधांतोषः” इति 
स्य घसे “एकाचो बलः, इति भग्मावेन दस्य धष्वे शुध सृ ति? इति जाते “खरि 
ख इति घस्य कत्वे “लङ्लङलङ्चवडदात्तःः इति जडागमे तिप इकाररपे सस्व 
षष्वे कृषोः खयोगे रे च कते "अधु इति रूपम् । दन्त्ये तडोति । दुन्ध्यादौ तषी 
व्यर्थः । प्रस्ययादुर्ञनत्वारस्वदिशोऽयं छुक। दुग्ध । दुदधातोः खड आरमनेपदिप्रस्यये 
ते समागते च्छो “शक इशुपध।द्निटः क्वः" इति कक्षादेशे “लुग्वा दुहदिहकिहयुहा 
-मामनेपदे दन्त्ये, इति क्सस्य ठकि “दृदर्बातोघंः” इति हस्य घष्वे “्षषस्तथो- 
शवोऽधः इति तस्य धत्वे “शलं जश् श्चक्ि” इति घस्य ग्वे जटि च अदुग्ध, इति 

रूपम् । क्सस्य छुगभावे अधुः इति रूपम् । कषस्याचोति । अचोत्यस्याङ्गा्धि- 

प्रत्थयविरोषणस्वाव् तदादिविधिः । “वोखौपो सेटि वा» दतेयतो रोप इ्यनुदर्त॑ते । 

लुग्वा--ई दि घदुप्े पर क्सः का ष्ठु! रो, दन्त्य तके परे विकटपसे । 
कस-- "वस ( क्सके सः ) का लोप दो, अजादि तके परे । 



अकरणम् ] सुथा-इन्डमती-टीकाद्योपेता । २६६ 

श्रधुक्लाताम् । अधक्षन्त । अधुक्चयाः-अदुग्धाः । श्रधुस्ायाम् । श्रधुक्षष्वम्-अधुगध्वम् 
श्धुलि ) श्रधुक्तावहि-डुहहि ! शचधुश्षमदि । ्रधोच्यन्! अधो च्यत) एवं -दिह उपचये । 
उपचयो -ृद्धिः । प्रणिदेग्ि । देग्धु-दिग्धि ! लिह श्रास्वादने । हो द ष्डौदहे 
ल्मेपः' । लेढि । सीढः ¦! लिदन्ति । लेक्षि ! लीढे । लिहति । लिहते । सिन्ते । 
लिहाये । लीद्वे 1 हेढ } लीढात् \ लीढाम् 1 लिदन्तु \ लीदि । ज्ञेदानि । लीढाम् ¦ 
रलेट्--श्रलेड । श्रलीढाम् । अलिक्षत्-श्नलिक्षत । श्रलीड ¦ श्रलेच्यत्--्ले- 
च्यत । जञ व्यक्तायां वाचि । चुवः पञ्चानामादित महो वः 1रत्छा 

तदुह्--श्रजादावित्यादिना । श्रलोऽन्त्यस्येनि । अन्त्यस्याकारस्य रोप इति आवः) 
अथुक्ताताम् । दुहो छडि आताभि, “च्छि ङ्ध, इति च्छ “शल इगुपधादनिट क्सः 
इति क्से, कोपे दुह स भाताम्' इति स्थिते “वसस्याचि” इति सलोपे प्राप्ते “अखे 
ऽन्त्यस्य” इत्यन्स्याकारलोपे ““हूादेधातोघःः, इतति हस्य घस्वे, दस्य सष्भायेन धत्वे 
“खरि च इति घस्य कसवे.कारपरकस्वात् सस्य षत्वे कषुयोगेन ते जाते अटि च स्ते 
क्सस्य किर्वादु गुणाभावे "अधुष्ताताम्' इति रूपम् । श्रषोश्यत् । दुहधातोः “हिङ्निः 
मित्ते लृङन्छियातिपए्तौ इति लृडि, भलुबन्धलोपे लृडो छः स्थाने तिपिस्ये इडमादे 
स्यस्याधधाठुकलवाव् “पुगन्तङूधूपधस्य चः इति गुणे ““दादे्ातोघंःः इति हस्य स्वे 
“एकाचो बक्षो भष् छषन्तस्य स्वो” इति भस्मावेनं दस्य ध्वे घस्य चर्त्वेन कत्वे 
“आदेश्चप्रत्यययो."” इति कात्परकष्वारसस्य षत्वे कष् योगे छे जाते “द्तश्चः» इति त्तिष 
हइकाररोपे अटि च क्ते अधो च्यत्' इति रूप् ! एवमास्मनेपदेऽपि- अधो चयत्त? 
इति रूपम् । लिलेद । छिहधातोः “परोक्ते छिद्” इति!खिटि, लिटिस्तिपि “परस्मेपदानां 
णरतुस्” इत्यादिना तिपो णलि, अयुबन्धरोपे न्धलोपे “किटि धातोरनभ्यासस्य? इति 
हस्वे, अभ्यासस्वे अभ्यासकायं च छते “छि लि अः इति स्थिते “शपुगन्तद्शुपधस्य 
च इति छधुपधगुणे "छिरः इति रूपम् । आस्मनेपदे-छिङिहे । श्रलि्चत् । 
छिदह्खावोः “लुङ” इति ङ लुङस्तिपि च्छे, “श इगुपधादनिटः क्सः" इति च्छे 
स्थाने क्से, करोपे हस्य ढत्वे ढस्य “षढोः कः सि” इति कर्वे कात्परकस्वादसस्य धत्वे 
कषयोगे षे अटि श "भकिच्रत्” इति रूपम् । श्रलीड ! कि्हधातोलयुडः स्थाने आस्मने 
परदसन्के ते “चिद्धि? इति च्छ, च्छः स्थाने, “शर इगुपधादनिटः क्सः इति 
क्ते, करपे “दुग्धा दुहदिहरिहगुष्टामात्मनेपदे दन्ध्ये” इति क्सरुङ्कि, हश्य ठस्दे त्य 
शचस्वे धस्य षदस्वे दोपे ^"दकोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इति पूर्वस्याणो दीघ अटीढः 
इति रूपम् । यभावे हस्य उष्वे “षढोः कः सि? इति ठस्य क्वे काद्परकत्वात्सस्य 
वत्वे अकितः इति च रूपस् । तरवः पव्ानामिनि । “परस्मेपदानां णसर्तुस्०? इत्यव 

नुचः-- बुः धातुसे पर ललकार संबन्धी तिवादि पाचको एलादि भदेश द्यो, 



[ अदादि 

ञ्जवो लरस्तिवादीनां पष्वानां णलादयः पच्च वा ॒स्युतरवक्वाऽऽदादेशः । अकार उचार- 
"माणः ¦ दह् । अहवुः । आइ" । आहस्यः ।८ २।२३५॥ चत्वेप् ।! शआ्रात्य । अदः 

तुः । व्रवं इट् 19 २।६३ ब्रवः परस्य इलतादेः पित ईद् स्यात् । जवीति । व्रतः । 
रुवन्ति ॥ तरते । घुवाते । त्रवते । घ्रे वचिः ।२।७।५३॥ तरवो वच्यादेशः स्यादार्द- 
धातुके । उवाच। ऊचतुः । ऊचुः । उवचिथ उवक्थ । ऊचे ! वक्ता \ वद्धयति-वच्यते । 
ब्रवीतु । ब्रुतात् । ब्रूताम् । ब्रुवन्तु । ब्ृहि-न्रूतात् \ ब्रूतम् । नत \ त्रचाणि । ज्रवाच । 
व्रवाप } चतम् । तरवे । अव्रवीत् ¦ च्रनृताम् । अनत । ् रयात् ¦ ब्रवीत ! उच्यात् । 

॥ 

उनत्तरसुत्रमिद्म् । “विदौ रटे वा इस्यतो ्टो वेत्यनुवतते । तदाह---न बो लद &ति । 
आह । ब्रूघातोरुरस्तिपि, शपो लकि “ब्रवः पञ्चानामादित आष्ट चरवः” इति तिपो 
गरि, ज्व आहदशे च छते णरोऽनुबन्धरोपे "भह इति रूपस् । भ्राहस्थ शति । आह 
ष्ठयन्तस् । अस्थ । श्रव छटः सिपि शपो लुकि “ब्रवः पञ्चानाम्” इति 
सिपस्थकि गव माहदेशे च “भाहस्थः, इति ! हस्य श्वे तस्य “खरि व, इति 
चर्त्वेन तकारे “आस्थः इति रूपम् । रव इट् । “नाम्यस्तंस्यः इत्यतः पितीति “उतो 
बुद्धिः” इत्यतो हरीति चानुवतते । तदाह~-न् वः परस्वेत्यादिना । जवीति । बधातोख 
टस्तिपि, शपो ठकि 'आहादेश्चाभावपकते “न्व ईद् इति तिप ईटि, टगते रिच्वाव् 
तिप आद्यावयषे जाते ““खावंधातुकाधधातुकयोः? इति ज्व उकारस्य गुणेऽक्वादेशे च 
च छते “व्रवीति इति खूपस् । नवो विरिति । दो बचिरादेश्चषः स्यादार्धधातुके 
इत्यथः । इकार उच्वारणाथः । उवाच ¦ बरधातोः “परोच्े छिद् इति लिटि, त्स्थाने 
तिपि “छिद् चः इत्याधषातुरुते “जवो वचिः इति स्थाने व _ आदेशे, तिपो णलि, 
अनुबन्धरोपे द्विष्ठ अभ्याष्व्वे "वच वच् अः इति जते ““किरवम्यासस्योभयेषास्? 
इति अभ्यासवचः सम्प्रवारणस्वे “सम्प्रसारणचः' इति पूर्वरूपे “हलादिः शोषः” इति 
चरोपे “अत उपधायाः इति उपधब्द्धो (उवाचः इति रूपम् । वस्यति । अजो लृट- 
स्तिपि स्ये “न्वो वचिः" इति वदो वचादेशे “चोः ऊः» इति चश्य कष्वे, सस्य षटवे 
छषुखयोगे चे छते वद्यतीति । व्रवीतु । ब्ुबोरोंटि, तिपि “श्ुव ईट् इति ईटि 
“सावेघातुकाधंघातुकयोः" इति गुणे “एचोऽयवायावः हइस्यवि “एर: इति तिप 
इकारस्योत्वे (वीतु, इति रूपम् । तातडि-~~नूतात् 1 उच्यत् । बनुघातोराक्चीरछिंड 
स्तिषि, यासुटि, उयो रोपे “रवो वचिः” इति वचौ, “वचिस्वपियजादीनां किति? 
इति सम्प्रसारणे “सम्परसारणाच” इति पूवरूपे “उच् याख तिः इति स्थिते, “हतश्च” 
-इति तिप इक्छाररोपे “स्कोः संयोगाधोरन्ते च इति रोपे 'उच्थात्, इति रूपम् । 

विकरपसे चौर श्रः को (आह श्रदेश मी हो । जआाहुः--आ्को यकारान्त श्रदेश्च हो, 
“सल्*ॐ परे । श्रवन भातुते पर हलादि "पिको ९ट्"का भ्रागम हो \ ब्रधो-श्र, को 
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वक्षी्ट । श्रवोचत् । श्रवोचत । अवच्यत् । ( चकंरीतञ्च ) | शचकरीतःमिति 
यश्ुगन्तं तददादौ बोध्यम् ¦ उरण् श्राच्छादने । ऊणौतेविभाषा ।अ२।द६। 
ऊगेतिकदिर्ग श्याद्वलादौ पिति सा्व॑ाठुके । ऊर्णोति । उणोंति । ऊर्णतः । ऊणु 
चन्ति! उगते \ ऊगुंवाते । उणैवते ! ( ऊणेवेराम्नेति वाच्यम् ) । न च्दए; 
संयोगादयः ।६।१।३। अचः पराः संयोगादयो न द्-या दिनं भवन्ति ¦ वुशब्दस्य 
दित्वम् । णत्वस्याऽसिद्धत्वात् । ूर्वत्राऽसिद्धौयमद्विवं चनेः इति त्वनित्य , “उभौ 
साम्यासस्येति लिङ्गात् । ऊणेनाव । उभुँदवुः । उगचलः । विभाषोखेोः 

आस्मनेपदे-ते समागते सीयुटि उटो रोपे श्रूसी तः इत्ति दशायां “दुवो वचिः” 
इति वचदेशे “चोः कुः” इति कते “सुट् तिथोः” इति सुटि उटावितो, सकार्यस्य 
षत्वे, "व्षीष्टः शति रूपं चेयम् ¶ प्रवोचत् ¦ ब्रुगो लुडस्तिपि, “खिलि टडि” इति 
ष्टौ “लवो वचिः» इति वचादेरे “अश्यतिवक्तिरुयातिभ्योऽछ”” इति च्रेरडादेके छते 
'वच्अतिः इति जते तिप इकाररोपे “वच उस्" इति उभि शच उम् चव 
त्? इदि ज्ञाते मरोपे आदुगुणे अटि च छते अवोचत्, इति खूपं साघु । ऊणेतिवि- 
भाषा । “उतो बृद्धिलुकि हि"दस्यतो श्द्धिरिति हरीति चानुवर्तते “नाभ्यस्तस्य 
इत्यतः पिति सावधातुक इति च, इत्यमिभरस्य शेषपूरणेन सूत्र भ्याचष्टे--ग वृदः 
स्यादित्यादिना । ऊर्णोति । ऊणून् लाच्छादने इत्यस्माद् धावोलंटस्तिपि समागते, शपि 
शपो श्युकि च “ऊर्णोतेर्विभाषा? इति शद्धौ “अर्मोति, इति । शृद्धथभावे गुणे च छते 
°उर्णोतिः षति ॥ नन्द्राः संयोगादयः । "एकाश्चो ट इत्यनुवतते 1 'अजादेष्टितौीयस्य? इ 

स्थतः अजादेरिति! भच्चासो आदिश्चेति कमंघारयायञ्चमी । चद् र एषां दन्दः, तदाह- 
अचः परा इति । छगुनाव । उणुंबातोडिरस्तिपि, लिपो णि चागते 'उणे भः इति स्थिते 
“इजादेश्च गुरुमतोऽनुष्ठुः», इति आमि पराप्ते “उणेतिराम् नेति वाच्यस्» इति निषेधे 
“'अजाद्धितीयस्थ' इति सरेफस्य णोर प्राचे “नन्द्राः सयोगादयः? इति रेफस्य 
हिसवाभावे णसवस्वासिद्धस्वाद् नुश्चब्दस्य द्विसे, प्रथमनस्य “रषाभ्यां नो णः समानपदे 
इति णत्वे, द्वितीयनकारस्य तु “अदत्वा” इति णष्वे, “उणुणु अः इति जाते 
°'सावंधातुराधंधाहु कयोः" इति परष्वात् गुगे प्राप्ते त परवाभ्य छ्ताङ्ृतप्रसंगि. 
स्वेन नित्यत्वात् “अषोऽन्णिति, इति श्रद्ध “एचोऽयवायावः इति भकारस्य आवि 
छते 'उणुनावः इति रूपम् । विभाषोर्णोः । “गाङकुटादिभ्यः” इत्यतो डिदिस्यजुव्त॑ते 

वचदेश हो, आधेषातुकके परे ! चखकं -“चकरीतम्, इस यङ्लुगन्त धातुश्रो को भी श्रदाद्ि 
सममना । डर्णो--.ऊणं' धातुके वृद्धि हो, इलादि पित् सावंातुकके परे, विकल्पसे । उर्णौ- 
“अगु, घातुको “भाम्? नक्ष हो, लिट्*ॐ परे । नन्द्राः-“्च्)ते प्र संयोगादि+नकार, दकार 
ओर् रेफो दिखे नश्च दो । विभा--'अणः धातु>े पर् इडादि प्रस्य "डितः शो,. विकर्ष । 
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।१।२।३] उरभोतेः परह्डादिप्रव्ययो वा डित् स्यत् । उगनुविथ । ऊर्णानविथ ६ 
छर्यविता । ऊर्णविता 1 उणौतु । ऊठ ! उणवानि । ऊर्णवै । गुशो.ऽपृक्ते ॥अद 
१६१। उणतिगुणः स्याद्रक्तं हलादौ पिति सावधातुके । वृद्धयपवादः ! श्रौर्णोत् । 
श्रौणोः । शतम् । अशयात् । उणुयाताम् । उणुयुः । ऊणंयाः 1 इद वृदधिनं 
-ङ्िचि पिन्ने'ति व्याख्यानात् । ऊणेयात् । ऊ्णयास्ताम् । ऊणयासः । उणुविषीष्ट । 

ऊर्णविषीष्ट । णवत । ओौर्णविष्टम् । उयोतेविभाषा ।७३।९० उदोपति- 
रिडाद्यै परल्पेपदपरे सिचि वा वृद्धि स्यात्. 1 पन्ञे गुणः 1 श्रौर्णावीत् । श्ौर्णाविषटाप् । 
श्रौ्णवीत् । श्रौणविशाम् ५ इ्यदादिः । 

अथ ज्होत्थादिध्रकरणम् । 
ह दानाऽऽदनयोः । जुहोत्यादिभ्य १८४ ।२।७।७५८। जुदोत्यादिभ्यः परस्य 

शपः श्लु स्यात् । श्लौ 1६ १।१०} धातेदं स्तः श्लौ ! जुहोति ) जहतः । श्लु 

^'विज्ञ इट्, इत्यतः इडिति, इस्यभिप्रेव्य रोषपूरणेन सूत्र भ्याचष्टे--इडादीति । 
गुणोऽशक्तं । “अणेतिविमाश्ा” इस्यतः ऊर्गोतिरिति “नाभ्यस्तस्य”” इत्यतः “पिति 
सावधातुके, इति “उतो बद्ध ” इत्यतः हरीति चाञुबतते, तदाह~--ऊणोतिरित्यादिना । 
श्रेत् । छ्डस्तिपि शपो लकि आटि तिप इकाररोपे “उतो वृद्धिेक्ि हि” इति 
प्राप्ते तम्बाधित्वा “गुणोष््त" इति गुणे । आटश्च” इति शुद्धौ “ओ्णोत्, इति । 
छणोतिर्बिभाषा । “सिचि दद्धिः परस्मेपदेष्ु इश्यनुवतते, “नेट इस्यतः ' इटीति 
श्च ¡ तदाहृ--रडादाविति ! श्रौणांवीष् । उणघातोकढरितपि, अयुबन्धरोपे शद्धो श्के 
चिन्वि इचि गते 'ओण स् त्? इति स्थिते सिवः सस्य इटि तिपस्तकारस्य ईटि “विभा. 
पोर्ण; इतीटो ह्िष्वाद् गुणाभावे उवङि “इट दरि इति सरोपे दीर्ध च प्रौरुंवीचः 
इति । डिष्वामावपक्ते गुणं बाधिष्वा “ऊर्णतिविंभाषाःः इति वा ृद्धावाादेखे श्रौं 
वीत्" इति च सिद्धम् । शत्यादादय. । 

क्षप इति , भअदिप्र्तिभ्य' इत्यतस्तशनुटन्तेरिति भावः । इलाविति। केषं पूर. 

° शणो - छः धातुको यण हो, श्रपरक्तसक्चक हलादि पपिः सावंधातुक्के परे । ऊर्णो--“छणंः 
धातुको वृद्ध हो, इडादि परस्मेषद परक “चिच्,ॐ परे, विकत्पसे | 

इसभ्रकार “हन्दुसतीः दौका मे अदादिप्रफरण समाप इभा । 

छो -जरोत्यादि गणपदित वातु से विरिति शपू का "दलः (लोप) दो । श्लौ-धाठ 
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वोःरिति यण् । जहति । भीहीश्इवां श्लुवच ।३।१।३६। एभ्यो लिटथाम् वा 
स्यादामि श्लाविव कोय च । लुहवाश्वकार । जुहाव 1 होता ! दोष्यति ! बुदोतु । 
जुहूतात् । जुहुताम् 1 जहतु । हेदि" \ जुहुधि । श्राटि परसवाद् गुणः ! जुहवानि , 

अजहत् । अजहुताप् । परत्वाज्छसि चेति गुणः । अजुदबुः । जुहुयात् । 
हूयात् । श्दौषीत् । श्रहोष्यत् । जिभी भये । विभेति! भियोऽन्यतरस्याम् 
रयति--रानोद्र स्त इति। “एकाचो इ › इत्यतः “खटि चातोः” इस्यत्तश्च तदरषृत्तरिति 
भादः! नदोति। इधातेङंटस्तिपि, शपि “जुहोस्यादिभ्यः शः" इत्ति शपः शौ, श्लौ» 
इति द्विस्वेऽभ्यासव्वे “हरादिः शेषः" इत्यादिकः शोषे हु इ तिः इति जाते “हो 
श्चुः" इवि हस्य क्षसे “अभ्यासे चच? इति श्चस्य जस्वे “सावंबातुका धेधातुकयोः? 
इति गुणे शुषि इति । जुहनि । हुधातोरेो श्लौ, चपः श्छ, दिष्वेऽभ्यासत्वे पूवं वद्भ्या- 
संकाय च क्ते, जुहू क्षि इति स्थिते “उमेऽभ्यस्तम्"” इत्यभ्यस्वसंक्वायाम् “अद् 
भ्यस्तात्” इति अरतादेशे “हुश्नुवोः सा्वधातुर» इति यणि श्ुह्ति, इवि सिद्धम् । 
भीहोधदूवामिति । भीहौीष्द् एवां इन्द्रापञ्म्यथ षष्ठी ! “कास््रदययात्,, इस्यतं 
आम् स्िरीस्यनुवतेते । तदाह--रभय हति ¦ शब्ुवदिति सप्तम्यन्तात् वतिरिस्यभि- 
र्य आह--प्रामि व्लाविन कायं चेनि ! जुरवाद्रकार । हघातोरिटि “भीदीग्धह्बां 
श्लुवच्च इति पादिक आभि श्हुरदधवे च द्विव्वेऽभ्यासकायं चुस्वेन शकारे, 
“अभ्यासे चच, इति जश्ष्वेन जकारे गुणेऽवादेशे “आमः इति द्रो लुकि, 
“करुच्चानुप्रयुञ्यते छिदि" इति खिटपरकृजोऽनुप्रयोगे किटस्तिपो णि ह्वे “उरद्* 
इत्यस्वे रपरे इखादि्ेषे ““ङुहोश्चुः+ इति चुसवे गुणे रपरे च, श्वहवामर च कर 
अः इति स्थिते “अत उपधाया” इति उपध॑श्द्धौ “मोऽनुस्वारः” इति अ 
सुस्वारे “वा पदान्तस्य इति वेकरपिश्ठे परसवर्णे “उहवाभ्यकारः इत्ति रूपं 
निष्पन्नम् । आमोऽभावपक्चे तु स्रिस्तिपो णि, हिस्वेऽभ्यास्त्दे परत्वात् “सावे 
धाठुकाधंनाहुकयोः इति रुभे प्राप्ते “कताद्खते्रसङ्ञो विधिनित्यः, इतति नियः 
मेन “अचो न्णित्िः' इत्ति नित्यत्वात् शद्धो, आवादेशे च खुहावः इति निष्पन्नम् । 
अहौषीत् । होतेह, अरि, तिपि, च्छौ, च्छेः सिचि इचाचितौ तिप इक्ारकोपे 
“असि्तिसिचोऽष्रक्त” इति ईटि, “सिचि धद्धिः परस्मेपदेषु” इति धृद्धौ च "अहौषीत्? 
इति । बिभेति । जिमी भये इत्यस्माद्धातोः “वतमाने कद्» इति कटि, रुटस्तिपिः 
हशापि “आ दिजिहटढवः इति जिकारस्येस्सं्ञायां “तस्य रोपः इति ॐोपे “जुहो.या- 
दिभ्यः शुः इति श्ुस्वे, “शकोः> इति ह्विस्वे “मो मी विः इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः” 

को द्वित्व शे "दकं परे ( शके विषयमे ) \ मीदी-भी, हो, श शरोर छ धावुसे 'लिद्के 
प्रे विकर्पसे श्राम्? प्रत्यय हो श्रौर् श्राम्रके परे, “इदुः को तरह द्विखादि कायं भी हो । 
-भियो-- भीः भातुको शइतव्हो, इलादि कित्-ङ्ति सावंपातुकके पर विकल्पे । 

१७ म० 



[ लहोत्यादि- 

[द ४।११५। भिय इद्वा स्याद्धलादौ सावधातुके किङति । बिभितः । बिभीतः । 

एरनेकाचः इति यण् । बिभ्यत्ति । विभयाच्रकार । बिभाय । मेत । भेष्यति । 

बिभेद । बिभितात्. ! विभीतात् । बिभिताम् । बिभीताम् ¦ अबिभेत् । बिमियात् । 

बिभीयात्  भीयात् } श्रमैषीत् । श्रमेष्यत् ¦ ह्वी लजायाम् ! जिहेति ! जिहीतः | 
जिहियति । जिष्या कार } निहाय । हेता । हष्यति । जिेतु ¦ लिहीतात् ! भ्रजिहे- 

२२.७४ । 

इ्यभ्याससंज्ायां “हस्वः” इश्यभ्यासदस्वै “अभ्यासे चच? इति भस्य बस्वे “साव. 
चातुकार्धधातुकयोः” इति गुणे "विभेति इत्ति । भियोऽन्यतरस्याम् । “इद्दरिद्रस्य? 
इत्यतः इदिति, “गमनः इस्यतः कडिति इति “ईंहस्यधोः” इत्यतः हरीति “अत 
उस्सार्वधासुके” इष्यतः सावधातुके इति चानुवतते इत्यभिभेस्य शेषं पूरयति--इत् 
वा स्यादित्यादिना । बिभित-। तसि, शपः श्टुखे धातोष्िस्वेऽभ्यासस्याचो हस्वस्वे, 

अस्य वष्वे “भियोऽन्यतरस्याम्” इति ईकारस्य इकारे भविभितः, इति । इकाराभाव. 
पते तु "बिभीतः" इति । विभ्यति । क्तौ धातोर्हिष्वे इश्वत्वे भस्य वष्वे “उमेऽभ्यस्तसमू्? 
इष्यभ्यस्तसक्षायासर “अद्भ्यस्वात्,, इति शेरति “ए्रनेकाशोऽसंयोगयूरवस्य» इति 
अणि च कते “बिभ्यति? इति । मिभयाञ्चकार । भियो छिटि समागते “भीदीश्ठहूवां 
श्टुवश्च इत्यामि, भामः श्टटवद् मावात् “शै” इति द्विस्वे, “भी मी आम् डिद्! 
इति स्थिते भभ्याघ्स्याचो हस्वे, भस्य स्वे, “जामः" इति छ्िटि लकि, “छानुप्र- 
यु्यते द्रि” इति चिट्परकृनोऽनुप्रयोगे च कृते “किटि धातोरनभ्यासस्य» इति 
द्विसे “उरत्, इति अददे रपरे, “हाद रोषः" इति ररोपे वि भी जाम् कङ्क 
छिद्? इति जाते “साषेधातुकाधेधातुकयोः» इति गुणेऽयादेशे च बिभयाम् क छ 
छिद्, इति स्थिते छिटस्तिपि, तिपो णलि, “कुहोश्चुः, इति कस्य चव्वे, “सा्व॑धातु- 
का्धंधादुकयोः” इवि गुणे रपरे “अत उपायाः?” इति उपघाधृद्धौ “मोऽनुस्वारः? 
-इस्यनुस्वारे “वा पदान्तस्य इति प्रसवणं बविभयान्नकार' इति साधु । भामोऽमाव. 
पक्षे-रिटः तिपि, तिपो णलि धातोर्िस्वे, भभ्यासस्वे इस्वतवे, भस्य बस्वे “अचो 
न्णिति? इति शृद्रौ आयादेशे च 'विभायः इति । अभे षीव । भीधातोलुडि अटि दुः 
तिपि, तिप इकाररोपे, ष्टौ, शेः सिचि, ह चावितौ “अस्तिसिचोऽप्क्ते, इति ईटि 
सस्य षत्वे “सिचि बृद्धिः परस्मैपदेषु" इति ृ ष्धौ “अभेषीत्, इति रूपस् । जिहेति । 
डी दउजायाम् इस्यस्माद्धातोर्खटः तिपि पि शपः शस्व “श्छ” इति द्स्वे द्धी 
हौ तति, इति नाते “पूर्वोऽभ्यासः, इदयभ्यासस्वे “हस्वः” इति अभ्यासस्याचो 
हस्वत्वे “कुहो श्चुः” इति हस्य श्चत्वे “अभ्य सि च्च” इति क्षस्य जकारे “सावंधादु- 
कार्भषातुकयोः” इति गुणे "जिति, इति । जि्ठयाद्वकार । दीघातोहिदि “भीदीख- 
-इवां श्डवड्चः दत्यामि श्छवद्धावाश्च धातोर्दरिष्वे री ही आम् छिद्, इति जते 
अभ्यासस्वे इवे “कुहोश्चुः” इति हस्य. क्षवे “कम्यासे चन्दे इति जत्वे “भामः 
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त् । जिहीयात् । हीयात् । श्रहषीत् । अहेभ्यत् । प॒ पालनपूरणयोः । अत्तिपिप- 
च्येश्च । :। ४७० अभ्यासस्य इरत्यात् श्लौ । पिरत्ति । उदोष्ठ्यपूर्वस्य \७1९। 
२०२। अ्ङ्गावयवोष्टयमूवो य चहत्तदन्तस्याऽङ्गस्य उत्स्यात् । इक्लि च ।८२9७। 
रेफ-वान्तस्य धातोरुपधाया इको दवे हलि । पिवृतेः } पिपुरति । पपार । श्युदुपर 
हस्वो वा ।७४।१२। शृद्भ्रा हृस्वो का स्यात् किति लिटि। परप्रतुः। प्रः । 
इति लिटि छकि, “कृश्वानुप्रयुज्यते छिटि, इति िदट्परङ्कजोऽयुप्रयोगे च जि ही 
भास् क छिद्? इवि भूते, छिटः तिपि, णि अनुबन्धलोप “छिदि धातोरनभ्यासस्य 
इति नो दवित्वेऽभ्यासत्वे उद्रते हलादिशेषे “कहो श्चुः» इति कस्य चते “लाव. 
धातुकाधं २” इति गुणेऽयादेदो “जिद्याम् च छ अ, इति जाते, पुनः “तार्वधातुका- 
धधातुकयोः*” इस्यनेन क दप्यस्व गुणे रपरे च “अत उपधायाः इति बद्धौ “मोऽनु. 
स्वारः” इति अनुस्वारे “वा पदान्तस्य” इति परसवणें जकारे च जाते "जिदहयाञ्चका. 
र इति । आमभावपक्ते छिटस्तिपि णलि धातोर्दस्दे रोपे हस्य श्षस्वे अस्वे “अचो 
न्णित्तिः इति चृद्धौ आयादेशे च “जिहायः इति बिद्धम् ! अहैषान् । हौधातोलंडस्ति. 
पि, ष्टौ, शकेः सिचि, इचो रोपे तिप इकाररोपे “अस्तिसिचोऽप्रक्ते* इति ईटि 
सस्य षवे “सिचि ब्द्धिः परस्मेपदेषु" इति बद्धौ अटि च “अदैषीत्, इति रूपम् । 
अति पिपरत्योचेति । “अत्र छोपः» इत्यस्मादम्यासस्येति ““्नामित्” इत्यस्मात् इदिति 
“निजां त्रयाणां गुणः श्ल", इत्यतः श्काविति चानुवतते इस्यभिग्रेत्य शेषं पूरयति- 
भभ्याक्सयेत्यादिना । भिपति । पृपालनपूरणयोरित्यस्माद् धातोलरस्तिपि, कपि, शपः 
श्व, “शको” इति ह्विवे “पृ पु तिः इति स्थिते “अतिंपिपरस्योश्चः इत्यभ्यासस्य 
कारान्तादेशे "पिप ति, इति जाते “सार्वबातुकाधं >” इति गुणे ष्पिपतिं? इति साधु । 
उदोष्टधपृवस्येति । “ऋत इद्धातोः" इत्यतः ऋत इत्यनु शतंने । अङ्गस्येव्यधिकृतमिहा- 
खु्ट्तमावतंते। एकमवयवषष्ठधन्तम्, शीोष्टयस्य विशेषणम् । अपरं तु टता 
विशेष्यते ! सदन्तविधिः । तदाह--म्गावयवौष्ठयेव्यादिना | शलि च ! “वेर्पथाथा 
शीघं इ” इस्ययुवतंते ! “सिपि धातोः, इष्यता धातोरिति च । तच्च वो रित्यमेन 
विशेश्यते । तदन्तविधिः । तदाह--रेफवान्तस्येत्यादिना । पिपूतः ¦ पुधातोसंट- 
स्तसि, श्टौ “श्छी” इति धातोह्िसेऽभ्यासक्छायं “अर्तिपिपर्योश्च इत्यभ्यास- 
स्येकारान्तादेक्षे रपरस्वे इरादिशेषे “उदोष्ठयपूर्वस्य” इति उषश्वे, रपरे च 
छते “हक च इति दीषेष्वे सस्य श्तवे विषमे च "पिपूतैः, इति खूप अवति । 
गुदं च्स्वो बा । शद् पृ एषां द्कन्दरः। लिरीति । “दुयतेदिंगि किरि” इस्यतः तदनुष- 

अत्ति-्रतति पदे श्रः घातु भौर पिपत्ति पदे "पु" घातुक अम्यास } हत्व" हो, “इलु"कं विषयर्म । 
उदोश््य~-ग्ज्गावयव ्रो्ठव पूवक शूदन्त अंमको “उत्? अदे दो । दहृदि-रेफान्त श्रौर 
अन्त घातु सबन्धौ उपथा इक्"को दषं छे इल्" परे । शुद्-शु-द्-प" पाको स्व, 
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ऋच्छुत्यताम् ।७१५।१९। तौदादिकन्छच्छेधातो क तां च गुणो, लिटि । पपरतुः \ 
पपदः ¦ चतो वा 19 ।२दो व्ृद्छज्भ्याखदन्ताच्चेटे दीर्घो वा स्यान्न तु लिटि, 
परिता । परीता । परिष्यति । परीष्यति । पिपत्त ) पिपुरतु 1 पिपृहि । अपिपः। 

श्मपिपर्ताम् । श्रपिपरः ! पिूर्यात् । पिपृयु" । पर्यात् । च्रपारीत् । सिचि च पर 
स्मपदष् ॥७२।८० यत्र वत इटो न दीधः } श्रपारिशम् ' अपरिष्यत् । अपरी- 

ष्यत् । मोह्(क् त्यागे । जहाति । जहातेश्च ।६1४।११६। इस्स्याद्मा हलादौ विङ्ति 
सार्वधातुके ) जहितः ¦ ई हद्यधौः ।६।४।११३ श्चाभ्यस्तयोरात रत्स्यात्सादधातु 
किडति दलि । जद्ीतः । जहति । जहौ । हाता । द्यति । जहातु । जहितात् ए 

नतेरिति भावः । ् षच्छत्यताम् । “दथतेदिंगि किरि इत्यतो लिटीति, “ऋतश्च सयोगं 
देशुण?? इस्यतो गुण इति चानुवतते इति भावः । अपिप. । पधातोरखंडस्तिपि शपि 
शपः श्टुखे “शी, इति द्वित्वेऽभ्यासस्वे “अतिपिपर्योश्च'” इति अभ्यासस्य इदन्तः 
देशे तिप इकाररोषे “सार्वधात्ुकाधं०, इति गुणे रपरे 'अपिपर त् इति जाते “ह 
लड्याभ्भ्य” इति तूकोपे “खरवसानयोविसजनीयः” इति विसर्गे अटि 'भपिपः' इति 
खाच । च्रपारीत् | पृथातोदडर्तिपि चलो, च्छः सिचि, इचो रोपे, “जार्ध॑धातुकस्यै 
वलादेः,” इति इटि, हिप इकाररोपे “अस्तिस्िचोऽण्क्त” इति ईटि “इट ईटि» इति 
सकोपे “भकः सवणे इीर्घः इति दीषेत्वे “सिचि बुद्धिः परस्मैपदेषु” इति शद्ध अङ्ग 
स्थाडागमे, अपारीत्, इतिं । सिचि च परस्मेपदेषु । च्रतेति। परस्मेपदपरके सिचि 
षृडघन्भ्याम् ऋदन्ताच्च परस्य इटो दीर्घो नेव्यथंः । जद तेश्च । “दइदरिद्रश्य' इश्यत 
इदिति “भियोऽन्यतरस्याम्? इत्यतो “ऽन्यतरस्याम् इति “गमहन” इत्यतः कडिति, 
"अत उश्सावेषातुे” इत्यतः हीति नवतते, तदाह--इत्स्याद्वति । जहितः । तसि 
शपः श्टौ, ह्विखे हस्वे हस्य श्चतवे, श्चस्य जव्वे ““सावंधातुकमपित्" इति तक्तो डिद्धु- 
द्धावे “जहातेश्च, इति हकारोत्तरवर्तिन आकारस्य इकारादेशे जष्ितः, इति । ई इल्य 
धोः । ह इति छप्षप्रथमाकमस् । “श्नाभ्यस्तयोरातः? इश्यनुवतते । “गमहन इत्यतः 
किडतीति “भतं उ्सा्वंधाकुके" इत्यतः सावधातुके इति चानुवतते तदृाह--रनाभ्य. 
स्तयोरित्यादिना ' पर्ते-- ^“ हस्यघोः"” इति आकारष्य ईकारे जहीतः, इति सिद्धम् । 
जगौ 1 हाधातोिट् ङकारे, तस्य तिबादेरे तिपः स्थाने णि जाते हा अ इति दुहा. 

कित्-लिट्के परे, विकटस्पसे । ऋशच्छु-ुदादिका “च्छ' धातु, ऋश्धातु श्रौर दीष ऋकारान्त 
धातुको गुण शो, लिट ॐ परे । ्ृ तो-- वृङः धातु, "वृज् धातु श्रौर दीधे ऋदन्त धाठुसे पर 
°इट*को दीघं हो, विकत्यस्ते, पर लिटके परं नदय हो । क्िचि--परस्मे पद "सिच्ढे प्ररे वृतो 
नाः से विहित "इट का दीष नदी हो । जष्टा--दाः धातुको “शखः हो, दलादि “कित्-डिद्? 
क पर) विकस्पते । इह--श्वना' प्रत्यय भौर भ्यस्तसंक आकारको “इतः हो, हलादिः 
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जहीतात् । छ च हो 1६} ४।११७] जहातेहौः परे श्रात्त्यात् । चादीदितौ । जहादि। 
जदि । जहोहि । अरनहत्। अजहुः , ज्लोपौ यि 1४११८ जहतेरालोपो 
यादौ सावेधाठुके । जह्यात् ! एसि । हेयात् । श्रहासीत् । श्हास्यत् । 
छर गतौ श्रत्तिपिपत्येशित्यभ्याघस्य इकारः । शअभ्यासस्याऽसवरोः । इयति । 
इयुतः । इयृति । आर् । भ्रारतुः । आरः । "इडत्यर्तीति नित्यमिट् । श्रारिथ । 
त्त । अरिष्यति । इयतुं । इयरणि ! फेयः \ एेयुताम् \ पेय. । युयात् । गुगो- 
ऽर्तीति गुण । श्र्यात् । सर्भिशास्त्यत्तिभ्यशवे"त्यङ । श्रत् ¦ ऋनैः स्ये 
श्रारिष्यत् । इति परस्मेपदिन । 
यां “छिटि धातोरनभ्यासस्य, इति धातोद्विष्वेऽभ्यासस्य हस्वे “कुहोश्चुः” इति इश्य 
क्ष्व, श्षश्य जलवे जहा अः इति स्थिते “आत शौ णलः» इति णर भोषवे ““शद्धिरेचि" 
इति बद्धो “जहौ इति । श्राच हौ । “जहातेश्च, इत्यतस्तदनुषतेरिति भावः । जडादि 
हाधातोरूटिः स्थाने मध्यम पुररेकव चने खिबादेये “सेदपिचच इति सिपः स्थाने हिजा 
देशे शपि, शपः शचौ “लौ इति द्विष्वेऽभ्यासष्वे “हस्वः इति लभ्यासस्याचो 
इस्वत्वे “ङुहोश्चुः इति ऊखेन हस्य श्षतवे “अभ्यासे चच इति क्षस्य अत्वे “भाचं 
हो» इत्ति आवे "जहाहि, इति । इकारे विहिते तु (जदि हिः ईत्वे च 'जदीरि› इति रूप- 
ज्य बोध्यम् । भरे रूपाणीत्थम्--जदहितात्-जहीतात् । जदहितम्-जहीतम्, जहित~ 
जहीत । जहानि, जहाव, जहाम । लोगे यि । “जहातेश्च इत्यतो जह्तेरिति “श्राभ्य- 
स्तयोरातः” इत्यतः आत इति अत उस्सार्वंधातुे» इस्यतः सावधातुके इति 
चादुवतंते । यि इति सक्तम्बन्तं सार्व॑धातुकविकशेषणम्र । तदादिविधिस्तदाह--नदाते 
रित्यादिना । श्रहासीद् । हाधातोटेङ्खकारे अटि रः स्थाने तिपि च्छो च्छः सिचि इचो 
रोपे तिप इकाररपे “जस्तिसिचोऽप्रक्त» इति ईटि “यमरमनमातां स च, इति 
धातोः सगागमे ज्िख इटि च “इट इटिः इति सरोपे सखवणदीघ च उच्छरूप सिद्धम् । 
ऋ गतौ । इयति इति । धातेछिंटि तिविं कपि ुहोस्यादिभ्यः श्लुः” इति श्छ “टौ? 
इति द्विव “छ ऋः ति” इति जाते “अतिपिपर्योश्च, इति जभ्यासे इकारादेशे 
रपरत्वे दलादिशेषस्वे अभ्यस्स्येयडिः (इय-~छतिः गुणे च इयति । इयतः । इयति 
अश्र जक्तित्यादित्वाद्भ्यस्तसखन्तायां 'अद्म्यस्तात्? इति स्थात् । आर आरतुः आरः | 
आरिथ ! अता ! अरिष्यति । इयतुं ! येय इति ! रुहिः तिपि इतश्च इरोपे धातोरिव 
अर्तिपिपत्योश्चः अभ्यासेकारे रपरत्वे हरो रोपे अभ्यास्येयङ्कि ।इय्-ऋ-त्? इति जाते 
अद्गस्याडागमे "आश्व इति बद्धौ ऋकारस्य गुभे रपरत्वे हदडयादिरोपे रस्य विसे 
<“एयः' हति रूपम् । एेयताम् । रेयङः । हययात् । अर्यात् । आरत् । आरिष्यत् । 

“किंत्-जङिति" सावषातु कके परे । आ च~-~-.&ः (ओदक) घातुको मालव दयो, चकारात् “इतत्व' 
श्रीर् शेव" भी रो । खछोपो-- द्वा" धातुके भाकारका लोप दो, यकारादि सावं्ातुकके परे । 
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अथात्मनेपदिनिः । 
भाङ् मने, शब्दे च । श्ञामित् ।अ७।जद। खम् माह गोहा एषामभ्यास 

सयेरस्याच्छूलौ 1 “हे हल्यघो । मिमीते । भिमति । श्नाभ्यस्तेशति श्राती लोपः । 
भिमते \ममे। माता मार्यते । मिमीताम् । अमिषीत । भिमीत | माश \ मासतः 
अमास्यत । श्रदाङ् गतौ । जिहीते ! जिहाते ! जिहते । जहे । हाता ! हास्यते । 
जिहताम् । अजिद्ीत ¦ जिद्ीत । हासी्ट । श्रहास्त । शअहास्यत । इत्यात्मनेपदिनः । 

सृजामित् । श्चुजामिति बहुवचनात् श्चजादीनामिति कभ्यते “अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
इस्यतः जभ्याषस्येति “निजां च्रयाणां गुणः श्छ" इत्यतः त्रयाणां श्छौ इति 
चानुवतते तदाह---न माङ् इत्यादिना । मिमीते! माश्घातारुट॒ककारे 
तस्स्थाने तिपि शपि शपः श्टुष्वे “शौ, इति हिसवे ““ग्रनामिव् इत्यभ्या- 
सस्य इच्वे “द हल्यघोः इति जाकारश्य ईखे “रित आत्मनेपदानां यरे, इति ेरेषवै 
प्व विहिते “मिमीते, इति साघु । मिमीताम् । माधातोरुरस्ते समागते कपि, शपः 
श्लौ “छली, इति हिष्वेऽभ्यासक्ाय “नामित्ः, इति इस्वे “ङं हश्यघोः” इति 
आकारस्य दैषवे मिमी तः इति स्थिते टेरेखे “आमेतः” इति एकारस्य स्थाने आमि 
धमिमीताम्' इति स्पम् । भमास्त । भाधातोल्ञुंहिः अटि छः स्थाने तदेशे श्ट 
षठः सिचि इ चावितो जमास्त इति । जमासाताम् , अमाकत, घमास्थाः, अमा- 
साथाम् , अमाष्वमर् । अमासि, अमास्वहि, अमास्महि । इति । जिहीते । ओोहा- 
छ. गतौ अस्मात् धातुतो लटि समागते छः स्थाने ते शपि छपः शते “श्लौ इति 
द्वित्वे जभ्यासषसक्तयां ““्जामित्? इत्यभ्यासस्य इकारे “कुहोश्चुः इति हस्य 
कषष्वे “अभ्यासे चच”, इति श्चस्य जत्वे “ई हस्यघोः» इत्याकारश्य रैष्वे टेरेष्वे च 
करते "जिहीते, इत्ति । जहे । ओहाङ् गतौ असमात् लिटि ते समागते “किटि धातोरन~ 
भ्यासस्व इति धातोष्टि्वे “पूर्वोऽभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे “हस्वः इत्यभ्यासस्य. 
वो हस्वे छते “कुष्ोश्चुः,> इति हक्य प्षव्वे “सभ्यापे चच इति क्षस्य जस्वे "जहा 
तः इति जाते “किटस्तञ्चयोरेशिरेच्” इति तस्येश्ि “आतो रोप इटि च हस्या. 
काररोपे “जेः इति । जि्षीताम् । हाधातोछोटस्ते समागते शपि, शपः श्लुत्वे 
“श्लो” इति धातोष्टिष्वेऽभ्यासत्वे “ग्रजामित्ः” इति भभ्यासस्य इवे “कुहोश्चुः” 
इति हस्य श्षत्वे श्चस्य जत्वे “दं हस्यघोःः इति ईकारे टेरेष्वे “आमेतः” इति रो 
एकारस्य जामि च कृते “जिहीताम्” इति रूपम् । जिहीत । जोहादधातोर्विधि. 
छि, लिडः तादेशे शपि शपः श्टस्वे, “शी” इति द्विष्वेऽभ्यासकायें हस्य श्षस्वे 
क्स्य जस्वे सीयुटि, उटो रोपे “कछोपो व्योदलि इति योषे “ङ्डः सरोपोऽनन्ध्य 
स्यः इति सकोपे “श्नाभ्यस्तयोरातः इति आकाररोपे “जिहीव, इति । 
ननुम ~ -------------------------~------------~-----------------~----------~ 

--------~-*~------- ~~~ 

ष्टूजा-श्भ , मा भौर भोहाङ् घातु सम्बन्धौ श्ग्यासको “शत्व हो “दुःके विषयमे । 
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श्रथोभयपदिनः । 

डभ्र् धारण-पोषणमोः ! विभक्ति ! विशतः ¦ विभति ¦ बिश्रते ! बिभ्राते । 
बिभ्रते । बिभरा्वकार । बार । बमं! वश्व । ब्म । बिभराच्चकरे । बभ्रे । 

भर्ता \ भक्त \ भरिष्यति \ भरिष्यते । विभतुं । बिष्रहि  बिभराणि ¦ बिश्ताप् । 

विर्ध्वम् । अबिभः । श्रविश्रतापू । अविभरुः । श्रबिश्ठत । विख्यात ¦ बिभ्रीत । 

शिद्शये"ति रिद् । भियात् 1 ( उश्च } । रषी । चमार्षीत् । छस्वादङ्गात् । 
श्रतं । अभरिष्यत् । अभरिष्यत । दाअ् दाने ! अणिददाति ! दत्तः । ददति । 

दत्ते ददाते । ददते । ददौ ¦ ददे ! दाता! दाप्यति । दाष्यते \ ददातु ¦ ध्वसोरे- 

बिभति । श्चुनृधातुतो रूटि, तिपि, शपि, शपः श्खुसवे, धातोर्हष्वेऽभ्यासस्वे “ना- 
मित्, इति इषवे रपरषवे “हरादिः शोषः» इति रकोपे “अभ्यासे चच” इति भस्य वत्वे 
'सार्वधातुका्धघाधुकयोः? इवि गुणे “बिभतिः इति रूपम् ! बिभ्रति ' हषी समागते । 
श्लौ, ह्वित्वादिकाये च कते ““छजामित्” इति अभ्यासस्य इश्वे “उभेऽभ्यस्त्च इति 
अभ्याससन्ञायाम् “अदभ्यस्तात् इति श्चस्याति “इको यणचि” इति यणि बिज्नतिः 
इति । बिभराच्रकार 1 जो लिटि “मीहीखहुर्वा ०” इस्यानि श्डुवद्धावे, हस्वे अम्या- 
सादिकायं “गजामिव्", इति इषवे च ते, पुनः धातोश्च गुणेऽकारे रपरे क “भामः? 
इति लि दकि ““ङखानुपरयुञ्यते किटि” इति किदपरङोऽुप्रयोगे किटस्तिपि, 
तिपो णि द्वित्वादिकारये (ताव॑धालुका्ं०? इति गुगेऽकारे रपरे "उ उपधाशृदधो 
“रोऽनुसवारः" इवि आमो मकारस्य अनुस्वारे “बा पदान्तस्य, इति परसवर्णे 

च्योक्त रूपं सिद्धम् । आमोऽमावपन्ते घु--घातोदिस्वेऽम्यास्स्वे श्छ श्ट अः इति 

स्थिते “उरत् इति अकारे रपरे “हरादिः शेषः, इति रोपे “अभ्यासे 

चर्चः, इति भस्य बस्वे परस्वात् “साव॑घातुकार्धं०” इति गुणे “अत उपधायाः” इति 
उपधाया शद्धो जातायां 'वमारः इति रूपम् । आस्मनेपदे -"विभराञ्चक्रेः "वनेः इति 
रूपह्वय ज्ञेयम् । विभ्नोन । विधिलिङस्ते शपि शपः शछत्वे द्विष्वादिकायं सीयुटि 
उटावितौ “कोपो भ्योकलि इति यलोपे “लिङः सखोपोऽवन्त्यस्य'” इति खणोपे 
^को यणचि इति यणि शविज्जीतः इति रूपम् । अमाषीत् । बिभर्तेछँडि अदि 
छः स्थाने तिपि ष्छौ च्रे; सिचि इष्वावितौ तिप इकारलोपे “अस्तिसिचोऽषुक्ते 
इति ईटि “सिचि धृद्धिः परस्मेपदेषु» इति शद्धो "अभार्षीत्? इति । भरत । जस्मने" 
पदे लडस्तादेशे ष्टौ च्छेः सिचि “हस्वादङ्गात्ः इति सिवो लुकि “उश्च” इति 

किचवाद् “विङति च” इति गुणनिषेधे “भग्डत, इति । ददाति ! इदान दाने इति 
तुतो छटस्तिपि शपि शपः श्लुत्वे “शख” इति हिते अभ्यासाविकर्य “हस्वः 
इति भम्पासस्याचो इसे "ददाति, इति । दम्ते । भाव्मनेपदे कटि तादेशे उरेष्वे डत्वे. 



२८० मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ जुदोत्यादि- 

दावभ्यासलोपश्चः । देहि ! दत्ताम् । अददात् । श्रदत्ताम् । अददुः । श्रद्त्त । 
दयात् । ददीत । "एलिङि' । देयात् 1 दासीष्ट । "गातिस्थेति सिचो लुक् । 
श्रदात् । अदाताम् । अदुः स्थाध्वोरिच्च । २।२।१७) शअननयोरिदन्तदेशः स्यात् , 
चिच वित्स्याद्ात्मनेपदेष । अदित ¦ अदास्यत् । अदास्यत । ङा धारण-पोष- 
णयोः । दधाति । दधस्तथोश्च ।८।२।३८॥ दविरुतस्य फषन्तस्य धाजो वशो भषु , 

॥. 

डभ्याादिष्छायं हस्वे “श्नाभ्यस्तयोरातः इत्याकारलोपे “खरि च” इति दस्य तस्वे 
ष्ुततेः इति । ददौ । दाधातुतो छ्टिस्तिपि तिपो णज “छदि धातोरनभ्यासस्य 
इति धातोष्टिखे “हस्वः” इति हस्वे “मात ओ णकः” इति णरः स्थाने ओखवे 
“ृद्धिरेचि?, इवि श्द्धौ ददौ, इति । भददात् । ठंड अटि तिपि श्चपि क्षपः श्छ 
“शीः, इति ह्िष्वेऽभ्यासध्वे इत्वे तिप इकारलोपे अदडात्, इति 1 दवा । विधि. 
छिडसितिपि श्चपि शपः र्ते “शै; इति द्विषेऽभ्यासस्वे हस्वे यासुटि उटावित्ती 
तिप इकाररोपे “किडः सलोपोऽनन्त्यस्य इति सर्पे “रनाभ्यस्तयोरातःःः इत्या 

क्ारकोपे च दश्चात्” इति । आत्मनेपदे- दिष्वे ऽभ्यासत्वे “ङः सीयुटः, इति सीयु- 
डागमेऽजुबन्धरोपे यलोपे “लिङः सरोपोऽनन्स्यस्यः इति सरोपे “रनाभ्यस्त. 
योरा” इति धभ्यस्तखंक्तकत्वादाकारखोपे "ददीतः इति । जाश्ीरिंडि--देयात्, 
“एङिङ्किः, इति भकारस्य ष्वम् , स्कोरिति सरोपश्चेति विशेषः । आस्मनेपदे-- 
सीयुर् , सुट् , षस्वष्टरस्वे च विश्ेषः--'दासीष्टः इति जातम् । श्रदात् । सुद्धि अटि 
तिपि च्छ ् छेः सिचि “दाधाष्वद्टाप्,, इति धुखक्ञायां “गातिस्थाघुपामुम्यस्सिचः 
परस्मेपदेषु” इत्ति सिचो छुकि “अदात् इदि । स्थाध्वोरिच्च! “अखयोगाह्किट् 
्रित्? इध्यतः किदिति “हनः सिच्” इत्यतः सिजिति चाञ्ुवतंते । सदाह--भनयो- 
रित्यादिना । श्रदित । घा्मनेपदे-लुडरस्तादेशे ष्टौ ण्ठः क्षिखि “दाघाष्वदाप् इति 
घुसक्षकस्वात् “स्थाध्वोरिष्च” इति इदन्तादेो सिचः कित्वे च “हस्वादुङ्गात्ः' 
इति सिचः खरोपे विषिते “अदितः इति निष्पन्नं मवति । दघाति । इधान धार- 
णपोषणयोरिति घातुतो रुटस्तिपि शपि क्षपः रलो द्धिष्वादिकायं हस्वे “जभ्यासे 
वर्च॑ इति धकारस्य दकारे दधाति, इति । दषसनयोश्च । धा धातोः छतष्धिव्वस्य 
दधः इति षष्ठयन्तस् । “एकाचो वक्षो” इत्यतो श्चषन्तश्य बशो भष् इस्यनुवतंते । 
तथ् अनयोटन्द्रात् खक्षमीद्धिवचनम् । तकाराद्कार उच्चारणाथः । तकारथकार- 

स्था--स्थाः घातु श्रौर धसंश्रक घातुको इदन्तदेश हो श्रौर धातुसे पर्युनो “सिच्? वह 
भित्, हो भात्मनेपदके परे । 

‹ दुधस्त~-द्विरुक ( कृतद्विस्व ) भवन्त श्वान» घातुके नश्! को सषभाव हो, तकारः 

अकार्, सकार रीर ध्वे प्रे । 



भकरणम् | खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयीपेता । २८१ 

तथयोः स्थ्वोश्च परतः । धत्तः । दधति । दधासि ! धत्थः । धत्ते । दधाते । धत्से ¦ 
धद्ध्वे । च्वसोरिव्येत्वम् । घेहि ¦ अदधात् । अधत्ताम् ! श्दघुः । शद्धाः । 

अवत्तम् । अधत्त ! अद्धाम् । अदध्व । शमदम । श्रधत्त । अदधाताम् । अदधत । 
्पत्थाः । श्रद्धाम् । भघदूष्वम् । अदधि \ अ्रदष्वहि ¦ अद्भ्प्हिं \ दध्यात् । 
दधीत । दधीयाताम् । धेयात् । धासीष् । श्नधात् । अधाताम् । श्रधित । अधिषाता- 
म् । अधास्यत् । श्रधास्यत । शिजि _ शौचपोषणयोः । निजां याणां गुरः 
च्छो ७119६ गिन्-विज्-विषषामभ्यासस्य गुणः स्याञ्छुल्लौ 1 नेनेक्ति । नेनिक्तः 
नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज ! निनिजे । नेक्ता २ 1 नेद्यति । ने च्यते । नेमेक्ु । 

योरिति भ्यते, चकारात् स्भ्वोरिति सयुर्खीयते । सकारे ध्वश्चब्दे देति रुभ्यते 
तदाह--दिरुरुप्य्यादिना । बत्तः । धातोः तसि शपः शत्व “शखै, इति इवे- 
ऽभ्य।सष्वे “इक्वः, इति हस्वे "अभ्यासे चच, इति धस्य दस्वे 'द्षातस्? इति 
जाते “द् षस्तथोश्चःः इति दस्य धवे “शनाभ्यस्तयोरात ” इध्यालोपे “खरि च 
इति घस्य तत्वे सस्य रवे विसर्गे च “धत्तः, इति । श्रषात् । दुातेलुंङ्ि भटि तिपि 
तिप रोपे च्छो, चरेः सिचि “गातिस्थाघुपा०”› इति सिचो कोपे अधात? इति । 
त्रभिव । धाज आत्मनेपदे, लुडसस्तादेश्े च्ौ च्छः सिचि इचो रोपे “स्थाध्वोरिन्च 
इति इदन्तादेशे सिचः छत्वे च किरवात् “विंडति च इति गुणाभावे “हृस्वा. 
दुङ्गाव्?; इति क्चरोपे चारि 'भअधितः इति । निजां त्रयाणा यण. श्लौ । निजामिति 
बहुवचनात् तदादीनां अर्णस् “अत्र लोपोऽभ्यासस्य इव्यतः अम्यास्लस्येव्यनु- 
वतंते, तदाह-निज॒बिजित्यादिना । नेनेक्ति । णि्ञिरश्चौ चपोषणयोरिव्यस्माद् 
धातोङटि समागते “इर इत्संक्ता वाच्या” इति इस्संक्ताया “तस्य रोपः” इति 
रोपे “गो नः इति धात्वादर्णस्य नत्वे खटस्तिपि शपि शपः रकौ धातोर्टिखे- 
ऽभ्यासकार्य ““णिजञां त्रयाणां गुणः श्ट” इत्यभ्यासस्य गुणे “चोः कुः" इति 
जस्य गत्वे “खरि चः” इति गस्थ कत्वे “पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणे नेनेक्ति 
इति । निनेज । निजधातोकिटि, खटः तिपि तिषे णलि “खरि धातोरनभ्यासस्य 
इति द्विखेऽभ्धासाये जरोपे “नि निज् अः इति स्थिते “पुगन्तलघूपधस्य च” इति 
गुणे सयोगे च “निनेजः इति । निनिजे । आस्मनेपदे तादेशे “छिरस्तस्चयोरेषिरेच्” 
इति त इव्यस्य स्थाने एश्ञादेश्षे धातोहव्वेऽभ्यासकायं "निनिजे? इति रूप बोध्यम् । 
रेनेग्धि ¦ कोटः सिपि शपि शपः श्टुतवे “सेद्यपिच इति सेतवे धातोरिव जरोपे 
"निजां त्रयाणां गुणः श्डौ” इति चजभ्यासगुणे "इक्चरभ्यो हेधिः इति हेधिरादेशे 

मम 

निजां -"निन् , विज् श्रौर विष् धाठुके भभ्यासको ुख हो, श्छ विषयमे । 



॥ [ जुहोत्यादि~ ` 

नेनिग्धि । नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सावेवातुके । 9३1८७} शअम्यस्तस्याऽनि 
पिति सावधातुके लघुपधुणो न । नेनिजानि । नेनिक्ताम् । ् चनेनेक् । अनेनिक्ताम् 1 
्रनेनिजः } अनेनिजम् । शरनेनिक्त । नेनिज्यात् । नेनिजीत । निज्यात् । निक्षीष्ट । 
अनिजत्. । अनेश्षीत् । अनिक्त । श्रनेच्यत् । अनयत 1 एवं -विजजिर् प्रथग्भावे । 
विष्ल् व्याप्तौ ॥ इति जदोत्यादिः । 

कन्यनदटवन्यल्यददनमोषयि 

“चो; कुः» इति जस्य गस्वे “नेनेश्धि” इति रूपम् । नाभ्यस्तस्याचि पिति सावेधा्ुके । 
““निदेगुंणः, इत्यतो गुण इति “पुगन्त” इश्यतो छघुपघस्येति चानुवतते, इत्यभि- 
रव्य शेषं पूरयति--लघुपयेति । नेनिलानि । मिपि “मनिः” इति मेनिष्वे “भाङुत्तमस्य 
पिच्च” इति भाटि द्िस्वेऽभ्यासकायं जलोपे “निजां व्रयाणाम्” इति भभ्यासस्याचो 
गुणे “पुगन्तङघु ०” इति गुणे प्राप्ते “नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके» इति गुणा- 
अवे नेनिजानि इति । अनेनेक् । रूडि टि तिपि शपः शौ "'श्लोः, इति दि्वेऽभ्यासकार्ं 
“निजां त्रयाणां गुणः शौ?» इति अभ्यासस्य गुणे अ ने निज् तिः इति स्थिते तिप 
इलोपे “चोः कुः इति ङुस्वेन जस्य गस्वे “खरि च» इति चर्त्वेन कत्वे ““पुगन्तरूधुर 
पधस्य ख इति गुणे अ ने नेक त् इति स्यवर्थिते “ह _डथाडभ्य इति तोषे छने. 
नेक, इति रूपं भवति । श्ननेनिक्त । आत्मनेपदे तदेके शपः श्त “शो, इति दिसवे- 
ऽभ्यासकायं “चोः छः" इति त्वेन गववे तस्य च्वन कस्वे “निजां त्रयाणां गुणः 
श्छौ, इति अभ्यास्रगुणेऽटि 'धनेनिक्तः इति । श्रनिनत् ¦ दह्कि भटि तिपि श्ौ सत्ति 
“हरितो वा इति ष्छेरकि तिप इकाररोपे "अनिजत् इति । भङभावपनते-ष्ेः सिचि 
“अस्तिखि्ोऽष्क्ते” इति तिपस्तकारस्य ईटि “वद्धजष्न्तस्याचःः इति शद्धो 
“चोः कुः इति कुस्वेन गत्वे “खरि च» इति श्वस्वंन गस्य कत्वे, सिचः सस्य षत्वे 
कषसंयोगे ककारे अटि च "ने क्तौत्' इति । अनिक्त । आद्मनेपदे लुडि अरि टडस्ता- 
देशे ष्रेः सिचि इषो रोपे “क्षरो श्षङिः, इति सरोपे “चोः कुः” इति जस्य 
गत्वे “खरि च” इति गस्य कवे “अनिच्छ इति । एव विजिर प्रथग्भावे विष्लृ-व्य्ष 
च वेवेक्ति इत्यादि स्पाणि बोध्यानि । इति जुहोध्या््यः । 

(५०५१५५०७०११०८५११५१००५७१, 

नाभ्यः--अभ्यस्तसश्चक धाठुकतो "लघूपध गुण नयी दो, श्रजादि "पित् सावेधाुकके परं । 

इ सप्रकार इन्दुमती यैकार्मे जुशेत्यादिम्रकरण समाप्त हृश्रा । 



अथ दिवादिप्रकरणम् । 
दिद कौडाविजिगौणग्यवहारदुतिस्तुतिभोद्मदश्वप्नकान्तितिष दिवादि- 

यः श्यन् ।२।१।६६। दिवादिभ्यः श्यन्प्रत्ययः स्यात् क्रि सावधातुके ! शपोऽ- 

पवाद । “हलति चे ति दीः । दौन्यत्ति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । 

दीव्यत् । दीव्येत् । दीव्यात् । अदेवीत् । श्रदेविष्यत् ! एषं-षिद्ु तन्तुसन्ताने 

सिवादीनां वा-ऽड्व्यवायेऽपि 11 ३।७१॥ परिनिविभ्यः परेषामेषामड्ल्यवपिऽपि 
बा खस्य ष. 1 पर्यवीन्यत् । पर्यघीव्यत् । जूती यत्रविकतेये । रृत्यति ! नन्त । 
नप्तिता । सेऽसिचिकृतचुतच्छृदतदयतः 1 ७। २ ५७। एभ्यः सिज्मिन्नस्य सादे 

राद्धधातुकस्येड् षा स्यात् । नत्तिष्यति । नसस्येति । नृत्यात् ! अनर्तीत् । अन- 

दिवादिभ्य. श्यज्ञिति । “कवंरि छप्” ह्यतः कतंरीति “सावधातुके यद्" इत्यतः 
खार्व॑घातुे इति चानुवर्तते इत्यभिरसयाह--यपोऽग्वाद इति । दिदेव । दि घातोडिट- 

स्तिपि तिपो णलि “दिदि धातोरनभ्यासस्य” इति धातोद्विसदेऽभ्यासकायं “पुगन्तख- 
घूपधरर च इति गुणे "दिदेव, इति । अदेवीत् । लुङि अटि तिपि दइकाररोपे ्ठी 

सिजादेशे इचावितौ “आर्ध॑ाजुकस्येड् वादेः इति इटि “अस्विलि चोऽषटक्े” इति 
ईटि “इट हैट” इति सकोपे^ुगन्तरघ पथस्य च इति कघूपधगु णे “अदेवीव, इति । 
सिवादीनां वेति । “परिनिविभ्यः”. इस्यतः परिनिभ्यः 'अपदन्तस्य मूधन्यः इस्यधि- 

हृतम् । अत आह -सस्य षः स्यादिति । सीभ्यति । सदेव । सेबिता । सेविष्यति । 

सीन्यतु ¦ असीग्यत् । सीब्येत् । सीभ्यात् । असेवीव् । अक्षेविष्यत् । = पयषीन्यदिति । 

परि +असीभ्यत् इस्यवस्थाय ^ सिवादीनां वाड्ग्यवायेऽपि?, इति वेमाषिके सस्य 
घत्वे यणि पर्यषीव्यत्-षस्वाभवे पर्यसीव्यत् इत्ति रूपद्वयं खाघु । नृत्यति । चती. 
गात्रविक्तेपे इति धातोकटि तिपि “दिवादिभ्यः श्यन्” इति श्यनि श्यनः अपिश्वेन 

डिष्वाश्न गुणः, पूरयति? । ननतं । चती गात्रविदप इष्यस्माद्धातोडिटस्तिपि तिपो णि 

धातोर्िस्वे तलोपे “उरत्, इति अभ्याखछऋकारस्य अदादेशे रपरे हडादिशेषे गुभे (नन. 
तइति । सेऽसिचि श्ति । से असिचि इति छेदः । सप्तमी षष्ठयं। छृतचुवद्व्वग्त् एषां 
खमाहारषन्द्वात् पञ्चमो । “उदितो का» इस्यतो वेति “आा्घंघातुङस्येडिति _ चानु. 

वतते तदा्--एभ्य शत्यादिना ! अनतीत । चतो लुडरितिपि चट च्छे: सिचि इचो रोपे 

५आरधंघाहुकस्येडवरादेः” इति इटि तिप इकाररोपे "'अस्विसिचोऽष्क्ते इति ईटि “इटं 
न 

दिवा--दिवादिगण पठित धातुर्न से श्यन्, प्रस्य हो, कत्थ सार्व॑षातुकवेः परे 

चिवा--पररि, नि श्रौर "व्रि, उपसर्गौ ते प्र सिवरादि (सिदु-~तह~एट-स्त-स्वज) के सकारकरे' 

“अद् ्यवघानमै मी परव शो, विकहमसे । सेऽसि--कृत-वयुत-्ृत-दद-नृत धाठुभो स 



रद पध्यसिद्दान्तकोमुदी- [ दिवादि- 

्तष्यत् । अनर्यंत् । असी उदेगे । वा भ्राश्चैति श्यन्वा । त्रस्यति । चस्ति । 
तत्रास । वा जश्रस्नुबसाम् ।६।७।१२९ एषा किति जिरि सेटि, थलि" च एत्वा- 
भ्यासलोगौ वा स्तः : त्रेतुः । तत्नरघतुः । नरेखिथ । तत्नसिथ । त्रसिता । श्यो तनूक- 
रशो । ओतः श्यनि ।ऽ।२।७१। श्रोतो लोपः स्यात् श्यनि । श्यति । श्यतः । 
श्यन्ति । अदेव उपदेशेऽशिति । शशौ । शशतुः । शशः \ शाता } शास्यति । 
श्यतु । अशयत् । श्येत् । शायात् । "विभाषा प्राचे "डिति सिचो वा जुक् । श्रशात् । 
श्रशाताम् । लुगभावि यमरमे"ति इटखकौ । अशाप्तीत् । श्रशासिश्यम् । अशास्यत् । 
छी छेदने । छथति ! चच्छो । चच्छतुः । षो अन्तकमणि । स्यति । सौ \ 
अमिष्यति । अमिसद्ो । साता । सास्यति । स्यतु । अभ्यष्यत् । चेयात् । दो 
अवखण्डने । यहि । ददौ । प्रणिदाता } दास्यति । देयात् ¦ श्रदात् । अरदा्यत् । 

उयद ताडने । ्रहिज्येति खम्प्रसरणम् । विष्यति | विव्याध) विविधतुः| 

ईटि” इति सकरोपे ““पुगन्तखघुपधस्य च” इति गुणे अटि च अन्तौत्, इति । धस्यति । 
ब्रसी उद्वेगे इति धातुतो कटस्तिपि “वा जाशम्लाल्ज्चमुकसुङ्ध मुत्रसिन्चटिखुषः"” इति 
वष्टहिपश्ेन श्यनि श््रश्यति, इति। श्यनोऽभावपन्ते शपि त्रसति। वा ज॒ज्नमुत्रमाम् । “अत 

एकहरमभ्ये, इस्यतो लिटि इति “थि च सेटि” इति चानुवतते । “घ्वसोरेदधो" 
इत्यतः एदिति “गमहन” इस्यतः कितीति च । तदाह --दषाभिति । भरोतः दयनि । 
"भघो्लोपो ङेटि वा? इत्यतो खोप इत्यनुवतंते इश्यभिप्रेस्य शेषं पूरयति-नोपः स्यादिति । 
श्यति । श्या तनकरणे दत्यस्माद्धातोः “वतमाने खट्” इत्ति छुटि तिपि} “दिवादिभ्य 

श्यन्” इति श्यनि “ओतः श्यनि?” इति शोव्तिन भोकारस्य कोपे ̂ शयति" इति बोध्यम् । 
शरौ । छिटि त्तिपि णलि अनुबन्धसरोपे धातोद्ित्वेऽभ्यासत्वे “हस्वः” इति अभ्यास 
स्याचो हस्वते शक्ला जः इति स्थिते “आत ओौ णलः, णल भकारे “छृद्धिरेचि"' इति 
खद्धो “शद्लौ" इति । विभ्यति । ् यघ ताडने इति धातोरुटि तिपि “दिवादिभ्यः श्यन्? 
इति श्यनि अनुबन्धरोचे श्य य ति, इति स्थिते श्यनोऽपिश्वेन “सावधातुकमपित् 
इति डिस्वम्, छिरवात् “्रहिज्यावयिष्यधिवष्टिविचतिष्चश्चति च्छुतिश्वञ्जतीनां डिति 
चच, इति सम्प्रसारणे च् इअध् यतिः इति जते “खम्परसारणाख्च, इति पूर्वूपे 
'विभ्यतिः इति रूपम् । विन्या । व्यधधातोङ्रस्तिपि तिपो णलि अनुबन्धरोपे “छिदि 

धातोः, इति द्वष्वेऽभ्यासष्वे हका दिषशेषेऽर्थात् धरोषे व्य व्यध् अः इति स्थिते “लिटथ 

प्र “सिचः भिन्न सकारादि भ्राधंधातुकको इट का ्रागम हो, विक्त्पसे। वाज-ज्) नम् 

श्रीर् त्रस भातुको पएस्वाभ्यासरोप हो, कित्-लिर् ओर सेदथलके परे, विकलपक्चे । 
ओोतः--~ओकारका लोप हो, श्दयन्*के परे । 



श्रकरणम् | खुवा-दर्दुमती-टीकाद्वयोपेत। । २८४ 

विविधुः । विन्यद्ध । विव्यधिथ । व्यद्धा। व्यस्यति 1 विध्येत् । विध्यात् । रव्य. 
त्सीत् । पुष पुष्टौ । पुष्यति । पुपोष ! पुपोषिथ ! पो ! पच्यति । ध्पुषादीः 
त्यद् -आपरस्मेपदात् । श्पुषत् । अगोच्यत् । शुष शोषो । शुष्यति । शुशोष \ 
शो । शोच्यति । शुष्यतु ! अशुष्यत् । अशुषत् ! श्रथोदयत् । णुदा श्रदशंने । 
नश्यति । ननाश । नेशतुः । नेशुः । रधादिभ्यश्च ।अ२।४५ रध् नथु वृष् प्. 
३ -२६ भ्ण ष्णिह -एभ्यो वलादयाद्धाटुकस्य वेद् स्यात् । नेशिथ । मरिजिन- 
शे(फंलि । ७। १ देन) मह्जिनशोर्खुम् स्याद् मलि । नन | नेशिव । नेव । 
नेशिम । नेश्म । निता । नष्टा । नशिष्यति । नकृदयति । नश्यतु । श्ननश्यत् । 

"अ्यासस्योमयेषाम्” इति अभ्यासस्य सम्प्रारणे च् इ अ भ्यध् भः इति जाते 
“सम्प्रसारणाच्च इति पूवंसूपे ष्व् ह श्यध् ज, भिदित्वा “विनव्यध् अः इति स्थिते 
“अत उपधायाः इति उपधाषचद्धो "विभ्याघः इति रूप सेयम् । श्रव्यात्सीत् । ह्ङ्ि 
अटि तिपि चको च्छः सिचि तिप इकारलोपे अनिटल्वादिडभावे ““भस्तिसिचोऽप्टक्ते" 
इति भश्चसंश्ञकस्य तकारस्य ईटि विहिते “वद्र जहरन्तस्याचः"” इति द्धौ, “खरि 
चः, इति धस्य त्वे अभ्यात्सीत्? इति! पुपोष । लिटि तिपि णि अनुबन्धरोपे “छिटि 
धातोरनभ्यासस्य” इति द्विस्वेऽभ्यासकायं ^पुगन्तर्धूपधस्यः इति गुभे शपुपोषः 
इति सिद्ध भवति । पुणेषिथ । थक ह्व्वेऽम्यासवे “आर्धधातुकस्येड्” इति इटि 
भाते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्” इति निषेधे “छसुश्घस्तु” इति नित्यमिट् । जज- 
न्त्वामावात् “छतो भारद्वाजस्य, इत्यस्य नान्न प्रसच्छिः । “पुगन्त इति राणे पुपो- 
षिथः इति रूपम् । अपुषत् । पुषधातोल्लं ङि, अरि तिपि तिप हकाररोपे च्छो “पुषादि- 
दयुतादर्दितः”” इति पुषादिगणपाटात् च्छेरङि ङिरवाद्रुणामावे अगुषव्, इति । अपुषा 
ताम्, अपुषन्। शुशोष । शुषो छिटितिपि णलि अनुबन्धरोपे द्वतवेऽभ्यासकायं “ुगन्त 
इति गुणे “शुशोष इति साधु । नस्यति । स्रानुबन्भकाव् णर् घातुतो कटि रख्स्तिपिं 
श्यनि “गो नः इति णस्य न्वे "नश्यति, इति रूपम् ! नना ¦ गशुधातोिट 
स्तिपि णलि णलावितौ “हटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोर्दित्वेभ्यासष्वे “अतं 
उपघ्रायाः, इति द्धौ 'ननाञः इति ख्प बोध्यम्! रथादिस्यश्व ¦ 'भाधंधातुकस्येदव. 
खादेः» इत्यमुवतंते “स्वरतिसूतिसूयति” इस्यते वेत्ति चेत्यभिप्रस्य शेषं पूरयति--~ 
वलाचा्धातुकस्यैनि । मस्निनशोक्च॑लि । “इदितो नुम्” इस्यतस्तदनुदत्तेरिति भावः 

रघा -र्थादि धातुगश्रोते पर बलादि श्राधंधातुकको इडागम शो, विकर्पपे । 
मस्जि-“सस्जः तथा "न्युः घातुको ज्ुगागम दयो, क्षलादि प्रस्यसकरे प्रे । 



ददे मभ्यसिद्धान्तकोपदी-- [ दिवादि- 

नश्येत् । नश्यात् १ नशत् । प्रणश्यति । नशेः वान्तस्य ।८।४।३६॥ षान्तस्य 
नशेणत्वं न स्यात् । अरन्टा । शन्तः रहण भूतपूवेप्रतिपत्यर्थम् । प्रनद्यति । रध 
हिख्ा-सराद्धथोः । रध्यति। रधिज्ञभोरचि । ७। ९। ६१। रधिजभोरचि लुम् 
स्यात् । ररन्ध । ररन्धतुः । ररन्धिथ । ररद्ध । ररन्धशुः ! ररन्धिव् । रेष्व् । 
नेट्यलिटि र्धः ।9\१।६२। लिङ्वजें इटि रघेनुंम्न स्यात् । रितः । रद्वा । 
रधिष्यति । रत्स्यति । श्रि चुम् । “अनिदिताःमिति नलोपः । अरधत् ॥ तं 
्रीणने । तृप्यति । ततप॑ । ततृपठुः । तवृपुः । रधादित्वद्धिद् । तत्रप्य-ततरप्य्थ- 
तत्थ । त्पिता-तर्ता-त्रप्ठ । ( स्पृश्मुश्चङूषतपहपां रजेः सिज्वा 
प्रणद्यति । अत्र “उपसगांदक्षमासेऽपि णोपदेश्चस्य» इति णस्व बोध्यम् । नदय: षान्तस्यैति । 

रषाभ्यां? इत्यतो ण इति । "न भाभूषु, इत्यतः नेति चायुवते इ्यभिप्रेसय दोषं पूर 
यति-णत्व न स्यादिति । प्रनष्टेति । श्र + नटा" इत्यवस्यायाम् 'उपलर्गादसमासे, इति 

` णस्वं पराप्तं नच्चेः षान्तस्य इति निषेधात् न भवति इति भावः । अन्तयंहणमिति । 
पूवं षकारस्य सतः इदानीमादेश्चवरोन बान्तव्वामावेऽपि णस्वनिषेधध्रास्यर्थसन्त . 
अहणमिष्यर्थः । प्रनड च्यति । अन्न षस्य कस्वे कृतेऽपि भूतपूवंग्या षान्तस्वान्न णस्व- 
मिति भावः । रवषिजमोरचीति । रध हिसायाभमिति श्यन् विकरणस्य वचतु्थान्तस्थेका 
निर्देशः । श्ददितो जुम् इत्यतो जुभिस्यञ्ुवठंते । अत आह--तुम्स्यादिति 
ररन्धेति ! रधधातोर्िटि तिपि णलि रधिजभोरचि, इति चुमि मितादन्श्याद चः परष्वे 
द्िषवे पू॑स्याभ्यासष्वे हादिशेषस्वे रूपसिद्धिः । ररन्धतुः । ररन्धुः । ररन्धिथ-ररद । 

. शत्र वेट् मारद्वाजमताश्रयणात् । ररन्धथुः 1 ररन्ध । दरन्ध । ररन्विव-ररन्ध्व । भत्रे. 
विकल्पः "रधादिभ्यश्च इति प्रतिक्लानात् । ररन्धिम-ररन्ध्म । रधिता-रद्धा । रथि. 
ध्यत्ति-ररस्यति । अन्रेद्विक्रपः !रधादिभ्यश्चः इति तथा प्रतिपादनात् । रभ्यतु । 
आरभ्यत् । रभ्येत् । रभ्यात् । भडिः पुष्पादित्वाद्ङ्कि नुमि अनिदितां, इति नरपे 'न- 
शथत्, इति रूपम् । अरधिष्यत्-भरस्स्यत् । तुप प्रीणने, भरीणनं वृक्षिस्तपंणं च । 
ठृप्यति । ततप । वपतुः । ततृपुः । वच्रष्थ-ततर्पिंथ~ततप्थं । अत्र ऋमदाः “र्धादि- 
भ्यश्चः इतीडमावे 'अनुदधान्तस्य चटुंपघस्यः इत्यमि यणि प्रयम् (तत्रप्थ, रूपम् । 
इरि सति गुणे इतीयं 'ततपिथः इति रूपम् । इडमावेऽम्यभवे च (्ततप्थं? इति 
ठृतीयं सूपमवसेयम् । एवं तपिंता-वरघा-त्रघ्ता । तपिंष्यति-तप्स्यंति-त्रप्स्यति । 
तृप्यतु ! भतृण्यत् । वृष्येत् । वृण्याव् । “स्पृश्श्चःः इति सिचि इटि सति गुणेऽदटि 

नहेः--पान्त (नशः धातुको “शत्व नदं दो । 
रथि-~वरथः धातु शरीर (जभः घातुको नुगागम हो, श्रजादि प्रत्ययकै परे। 

नेव्य--लिट-समान्ध-भिन्न शदे परे ̂ य्, धादको तुम्, नही दो । स्पृश-सशादि 



भ्रकरणम् ] खुधा-इन्दमतो-टीकाद्वयोपेता । २८७ 

वाच्यः }) शरतर्पीत्-अत्राप्ीत्-श्रता्सीत-श्रतुपत् ।\ दप दष-मोहनमोः । 
मोदनं-गर्वः । दध्यति रत्मादि । ररादिस्याहिमो बेरकावमथमयुदात्तता' 
दुह जिवासायाम् । द्रुह्यति ! इद्रोह ¦! इद्रुढः । द्रुहः ! व द्रहे्तिवा धः। 
पन्ते ढः । "भषस्तथोर्घा ऽव दुदोग्ध-दु्रोढ-इु्रोदिय । दुदु \ दद \ 
दुदोह ! दुदृहिव । दुदरुषिम । रोहिता । शग्धा । द्रोढा । द्वोदिष्यति ¦ ध्रोच्यति । 

इत्ववत्वयोस्तुद्यं श्पम् । हहत् । अरोषटिष्यत् । श्रधोच्यत्। सुह वैचित्ये । वैचि- 
स्यम्-अविवेकः। युद्यति ! यमो ¦ सुमुष्टदुः । सुमुहुः । सुमोदिथ-पएमोगध-मुमोढ । 

मोहिता मोप्धा-मोडा । मोदिष्यति-मेच्यति । युद्यतु \ अयुद्यत्। युद्येत् ¦ युद्यात् । 
श्रयुहत् \ श्रमोहिष्यत्-श्रमोच्यतव् । ष्णु उद्धरणे । स्चुद्यति † सखष्णोह् " 

खस्युददुः । उस्युहुः ¦ उष्णोहिथ-य॒ष्णोग्ध-सुष्णोढ । स॒ष्गुहथुः । इष्णु । 
स॒ष्णोह । उष्णुदिव-य॒ष्णाह । स॒ष्णुहिम-ष्णद्य \ सोहिता-ज्ञोग्धा-ज्ञोढा । 

सोहिष्यति-सलोच्यति । स्वुद्यतु । अ्युदत-श्रस्ोदिष्यत्-अ्रष्नोद्स्यत् \ ष्णि 
शीतौ । लिद्यति । सिष्ठो । सिष्िहतुः ¦ सिष्णिहुः । सिष्योहिथ-विष्दोऽ्व- 

सिष्णोढ । स्नेदिता-ज्ञेग्धा-ज्ञेडा । सखेदहिष्यति-स्मेद्यति । ल्िह्यतु ! अस्नि- 
इत् ! श्रज्ञहिष्यत्  भ्रस्नेचयत् । चत् । रघादयः समाप्ताः ¦ तुष तु्ै । तुष्यति । 

तुतोष । तो । तोद्यति ! दुष्यत ¦ दुष वेड । इष्यति ¦ दोष ! दोश । 

अतपत्? इस्येकं रूपम् । सिजभावे 'अता््सोत् इति दवितीयं रूपम् । अमि सति छु 
"अत्राप्सीत्, इति दृतीयं ङ ˆ भवति । पुनरपि पुषाधङ्ि अतपत् इति चतुथं रूपम् । 
अन्राप्स्यत् अत्प्स्यत्-भतपिभ्यव् । इत्यादि । इष हष मोहनयोः इभ्यति । पूर्वंवत् 1 
ननु रघादिस्वादेव वेरकत्वाद्निटकारिकासु वृष्यतिह्यश्योः पाठे व्यथं इत्यत आहू~ 
रधादित्वाद्विमी वेरक्छौ अ्रमथमनुदात्ततेति । द्व जिषांसायाम्-दुद्धति । दु्धोह । 
शुद्वः दुदु । ददोग्येति । द्रुहधातोरिटि सिपि थलि ख्टि धातोः इति द्विषवे पूर्व. 
स्याभ्यासस्वे हङादिशेषष्वे “दुदुह्-थ इति जाते रधादिभ्यश्च इति इडविकल्पे 
पुगन्तः इति पुणे बुद्ोहिथ, इति प्रथमः रूपम् । इडभावे दुदरोद्-थ “वा दहयुहष्ण 
हष्णिहाम्" इति दस्य विकस्पेन घष्वे श्वषस्तथो्याऽधः इति यस्य धस्वे शलं जद 
कश्चि” इति घस्य गस्वे दवुद्रोगधः इतति दवितीयं रूपम् । घष्वस्य विकटपस्वाव् शहोडः» 
इति उस्वे शक्षषस्तथोः" इति थस्य धवे “टूना शः इति ष्टूष्वेन धस्यापि इश्व "“ठोटे 
रोपः, इति पूवंढस्य रोपे “पुगन्तः इति गुणे ्ुढोढ, इति तृतीयं रूपम्। ददहथु- क 

धातुसे प्रर “च्लिणको 'सिच्; हो, विकस्पसे । रधादिस्वा-~रषादि गभे पठित इेनेसे ये 
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दोच्यति । दुष्यतु ¦ श्लिष शआालिज्गमे ¦ श्लिष्यति । शिलष आलिङ्गने ।३।१। 
४६। श्लिषश्च्लेः क्षः स्यादालिङ्गने । अश्लिदयत् कन्यां देवदत्तः" । भालि- 
गने किम् १ खभश्लिषन्नतु कष्टम् । प्रत्याघत्ताविह श्लिषिः ! क्रुध क्रोचे । करुध्यति 
चुक्रोध । कोद्धा ! कोत्स्यति । कूष्यतु । च्चुध बुभुश्ायाम् । क्ञुष्यति । चु्षोच \ 

द्धा । क्षोस्स्यति । शुध शौचे । शुध्यति ! शएुशोध । शोद्ध। । शोत्स्यति \ षु 
सराद्धौ । सिभ्यति । बिषेध । सेद्धा । सेत्स्यति । श्रसिधत् । श्रसेत्स्यत् । शु उपः 
शमे । शमामष्ठानां दीधः श्यनि ।अ३} ७४} राप्-तम्-दम्-श्रम्-घम्-क्षम्- 

दुद । दुदोह-दुदहिव-दुदरहिम । दोहिता-दोभ्या-दोढडा । दरोहिष्यति-ध्रोच्यति 
द्द्यतु। अद्रद्यत्-द्रद्येत्-द्रद्यात्-भट्रदत् ुषाय् । अदोहिष्यत्-भध्रोच्यत् । ररिलष 
आलिङ्गन इ । च्छेरिति "शरु इगुपध, इत्यतः क्स इत्यनुवतंते । तथा च श्र इगु 
पथा? इस्यनेनेव कसप्रस्यये सिद्धे पुनरपि क्सविधान पुष्पाद्यद्छो बाधनार्थम् । सच 
वाधः क्सश्च रिलषधातोशलिङ्गनाथ गम्य एव स्यान्नान्यथा । अरिलिक्तचकन्यामिति 
शिषधातोलं कि तिपि इतश्चेति इरोपे च्ौ “शष आरिगनेः इति क्सादेशेऽङ्गस्याडाः 
गमे अश्िष्-स-व् इति जाते 'षढोः कः सि इति षस्य कते 'जादेश्चप्रघ्यययो 
इति सकारस्य षत्वे ठमयोः संयोगेन कत्वे अशिक्षत, इति रूपम् । कन्यां देवदत्तः 
इतिं पद्प्रपूरण तु श्िषधातोराल्गिनाथस्फोरणायेति बोध्यम् । देवद्तकतृककन्या 
कमक आषश्िगनानुकरो भ्यापारः इति शाब्दबोधः । स मग्लिषजञ्जतु काष्ठमिति । सम्--~ 
आङ पूर्वकात् श्िषधातोलङिः तिपि । इतश्चेति इरोपे च्छो पुष्पादित्वादडि समश 
षत् इति सिद्धम् । अत्र शषः सयोगाथत्वेनाङिएनाथाभावान्न क्सः । जतु -ला्ता-सा 
च काघ्रग्नैवोपपशते इति स्थितिः! जतु च काष्टन्चेति समारारदन्ह्वः । प्रष्यासत्ती = 
सयोगार्थे इति शेष । शछिषः सयोगाथत्वान्च क्सः । न च रष लािगने' इति 
क्साभावे, "शल इगुपध, इति क्सः स्यान्न तु पुषाद्यङः इति चेन्न विप्रतिषेधेन यद्वाधिं 
तङ्काधितमेदेति नियमात् । ऋध क्रो षे--कध्यति ! चुक्रोध । ऋद्धा । करो्स्यति । 
क्रप्यतु । अक्रभ्यत् । कष्येत् । ऋष्यात् । अक्रुधत् । अक्रोरश्यत् । इत्यादि ४ 

चुघ = बुभुक्तायाम् = इष्यति-चुक्तोध--रोद्धाकोरस्यति-दुध्यतु-अद्भ्यत्-छध्येत्- 
चुध्याव्-जद्धघव्--अष्ोर्स्यत् । शुधनशोचेनशुभ्यति-शुशोध-शोद्ा-श्षोरस्यति- 
कभ्यतु-जशुभ्यत्-णध्येव्-भ्याद्-जश्चघत्-असोश्यव् । षिघु = सराद्धौ-सिध्यति-~ 
सिषेध-तेद्धा-सेस्स्यति-सिभ्यतु-असिभ्यत्-सिष्येत्-दिध्याव-जलिघत्-भसेष्स्यत् । 

दोर्नो ( ठप्, एप् ) धावु वेद् ( विकटपसे इको प्राप्त करनेवारे ) दँ .। केवल श्रमागममाद्र 
होनेके लिये इनका श्रनुदात्त भातो पाठ ह३ै। 

श्िष--“ शिष्" धातुसे प्र “च्लि क्सः भदेश हो, आलिगन श्रथ । शमा--द्मादि 



प्रकरणम् ] खुवा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । रद 

छम्-मदामयो दौघः श्यनि । प्रणिशाम्यति । शशाम । शेमतुः । शैसुः ¦ शेमिथ । 
शमिता ¦ शभिष्यति । शाम्यतु । श्रशमत् । श्रशमिष्यत् ¦ वभु काङ्क्षायाम् । 

ताम्यति । तताम ¦ तपितां } तमिष्यति ! ताम्यतु \ अनमत् ! अतमिष्यत् दु 
उपशमे ¦ दाम्यति । ददाम । दमिता | दमिष्यति ¦ दाम्यतु । अ्रदमत् । भदमिष्यत् । 
श्रु तपसि, खेदे च । श्राम्यति) शघ्नाम ' श्नरमिता। श्रमिष्यति! श्राम्यतु । 
अभ्रमत्. । अश्रमिष्यत् ! श्भुं शदनवस्थानि । वा घ्सि'ति श्यन्वा । च्रम्यति- 
भ्रमति । वा जुश्रमुच्रसांप् । भ्रेमतुः-वश्रमतुः । पुषादित्वादडः ¦ श्रश्रमत् 
शेषं भ्वादिवत् । त्तम् खहने । क्षाम्यति । चक्षाम । चक्नमतुः ¦ चक्षुः । चक्षमिथ । 
चश्षन्थ । चक्षसिव् । चक्षण्वर । चक्मिम् । चक्षणम ! भिता । क्षन्ता । कभिष्यति ¦ 

क्षस्यति । क्षाम्यतु । अयं न पित् । अषितः त्ताभ्यतेः चान्तः, त्तमृषः त्तमतेः 
तमाः ¦ कसु कन्त । शछिबु्कयुचमाःमित्ति दीः । काम्यति 1 चङ्गाम । कृमिता । 
कभिष्यति । काम्यत । श््कमन् । श्ङ्कमिष्य् ¦ मदौ हष । मादयति । ममाद् । 
मदिता । मदत् । अषु कहेपखे ¦ श्रयति । श्रा । चरिता । अरधिष्यति । 
श्स्यतेस्थुक् 191४।१७। अस्यतेस्थुक् स्यान् श्रडि । श्चप्यतीव्यङ् ! श्रास्थत् 

वरुमुमंदी चेव्येतेऽशटो श्षमादय इति स्थिति ! शसु = उपशमे । उप्षमो-नाशः इन्द्रि 
यनिप्रहश्च । चाम्यनीति  श्सधातोरंटि लिपि दिगदिस्वाश्यनि । शमामष्टानाम्ः 
इति दीर्ध शाम्यति इत्यस्य सिद्धिः । प्रणिक्चाम्यत्ति 1! नेगंदनद् इत्ति नेर्णत्वम् । 
लशाम-शेमतुः । शम्रिता । शमिष्यति । शाम्यतु ¦ अशाम्यत् । शाभ्येत् । श्चम्यात् । 
अशमत् । अश्षमिष्यत् । तसु कक्षायाम् । ताम्यति 1 तताम-त्ेमतुः । तमिता । तमि. 
ष्यति । ताम्यतु } अताम्यत् 1 ताम्येत् । तम्यात् अतमत् । अतमिष्यत् ¦ दस = उपश्च 
मरे = दाम्यति । ददाम-देमतुः ! दमिता । दभिष्यति । दाम्यत ¦! अदाम्यत्-डःम्येत्- 
दुम्यात्-अद्सत्-अदमिष्यत् । रसु = तपसि खेदे च । शरम्यति-क्चश्नाम-श्रमिता-भ्र- 
भिष्यत्ति-घ्राम्यतु-जन्नाम्यत् श्राभ्येत् अभ्यात्-अश्रमच्-अश्नमिष्यत्। अयु = भनव- 
स्थाने = म्यति । व्नाम । अरमिता-अजमिष्यति-आाम्यतु-जअःम्यत्-आाम्येत्-भ्- 
म्यात्--जश्नमत्-अज्जभ्िष्यच् । मूष; सहने-क्ताम्यति-चक्ताम-चन्ता-चमिष्यति- 
संस्यति, च्वाम्यतु-जडाम्यत् क्षाम्पेत्-क्षम्यात्-भच्तमत्-मद्स्यत्-अन्तमिष्थत् । क्ङ- 
सु = व्लाम्यति । चक्काम । क्खमिता-क्छमिष्यति-क्छाम्यतु-घक्छाम्यत्-क्छास्येत् 
करुम्यात्-अक्रमत्-अक्छमिष्यत् ' मदी = हषं-माधति-ममाद्~-मदिता-मदिष्यसि । 
मा्तु-जमायत्-माचेत-मद्यात्-भमदत-अमदिष्यत् । सु-केपणे=जस्यति-भास~ 
जलिता-असिष्यति-भस्यज्ु-ास्यत्-जस्येत्-जस्यात् । अस्यतेस्युगिति । “कदुक्षोऽ- 
आठ वातु, सम्बन्धौ श्रच्को दीष हो, श्यन्" परे । आठ बाघ, सम्बन्धी श्रचको दीव स, शयन् परे । जस्य--्रस्, बानो शयु अयस ` 

१८ भ्र 



२६० मभ्यखिडान्तकोमुदी- [ दिवदि- 

यसु यत्ते । यसोऽयपसगौत् ।३।१।७१। संयसश्च ।३।१।७२। यसोऽनुपघ- 
गात् , संयघश्च श्यन्वा । यस्यति । यञ्ति । संयस्यति! संयसति । श्नुपसर्ग- 
ल्कम् १ भ्रयस्यतिं ) जक मोक्षे । जस्यति । जजाघ । ् रजघत् । तघ्ठु उपक्षये । दशु 
च । तस्यति । ततासरं । श्रतसत् । दस्यति । दद्! । अदत् । वस्तु स्तम्मे । 
वस्यति । न शसददे"ति निषेधः । ववासं । ववघदुः। बशादिररिति मते वु- 
बेखतुः । वेसः । उयुषं विभागे । व्युष्यति ! बुव्योष । विख भरो । विष्यति । 
विवैस् । विसत् । ईसं सश्लेषरो । $ुस्यति । उको । कोषिता । शक्ुसखत् \ 

बुख उत्षगं । इ स्यति । उुवोघ । अबुसत् । सुख खण्डने । मुस्यति । सुमोघ् । 
मसी परिणामे । परिणामो-- विकारः । मस्यति । ममास ! श्रमखत् । लंड विलो- 

दिः गुणः» इस्यतोऽङ्ि इस्यनुवतंते । प्रास्थदिति । भा-अस् अ-~त् इस्यवस्थारयां श्यस्य 
तेश्थुष्ः इति धुगागमे रिव्वादुन्त्यावयवे "जारश्च इति शुद्धौ “जस्थत इति रूपं 
अवति । आसिष्यत् । ˆ यसोऽन्पमर्गात्” सयसश्च । सूत्रह्यमिद्म् । “दिवादिभ्यश्यन् 

“वाश्नाक्ञः इव्यतश्च श्यनोनिचत्तौ आह श्यन् स्यादिति । अनुपसरगांचक्तः श्यन्वा 
स्यादिति प्रथमसून्नार्थः । सोपसर्गातु निव्य एव श्यन्, भनुपसर्गादिति षयुदासाव् । 
संपू्वार्निष्यमेव श्यनि प्राप्ते द्वितीयसू्नम् । , यस्यत्ि-यसति-सयस्रति-सयस्यति । 
अत्र यसु = प्रयत्ने घातुः । प्रयस्यति अत्र तु न श्यन्विकल्वः उपसर्गादितीत् । जसु = 
भोक्तणे-जस्यति-जजास-जसिता-जसिष्यति-जश्यतु-जस्यत्-जस्येत-जस्यात्-भज 
सत्-जज्सिभ्यत् । तसु-द=उपच्ये= तश्यति-दस्यति । ततास~द्दास् । तसिता- 
दसिता । तसिष्यति-डसिष्यति । तस्यतु-दश्यतु । भतस्यत्-भदस्यत् । तस्येत्-दस्ये- 
त् । तस्थात-दस्यात् । जतसत्-जदसत्। अतसिभ्यत्-जदस्तिष्यत्। वसु = स्वम्मे~ 
वस्यति-ववास्र-ववसतुः । वसिता-वसिष्यति-वस्यश्ु-जदस्यत्-षस्येत्-वस्थाव्--. 
अवसत्-भवतिष्यत्। षश्ादिमते केवरं छिटि-वेशशत-वेशभूहति वेशिष्टमम् । भ्युष= 
विभागे ध्युष्बति-विष्योष-ग्युषिता-ध्युषिष्यति-~व्युष्यतु-षध्युभ्यत्-व्युष्येत्~उ्युष्या 
त्-भव्युषत्-भभ्युदिष्यत् । विख = प्रेरणे = वस्यति । विवेस । वेसिता-वे सष्यति । 
विस्यत्ु-अविस्यत् । विस्येत्-विस्यात्-भदिषत्-अवेसिष्यत् । इसनउस्सगे = इस्यति~ 
वुबोख  वोखिता-वोसिष्यति-वुश्यतु-भदुस्यत्-दुस्येत्-इस्यात्-्बु सत् -घवोसिष्यत्- 
मुस~मण्डने=ुस्यति-खमोष मोसिष्यति~सुस्यत-भमोसिता-स्यत्-मुस्थेत् सुुस्यात्- 
शसुसत्-भमोसिष्यत् । भसीन=परिणामे=मश्यति-ममाक्ष-मसिता । मसिष्यति-मस्यतु- 
अमस्यत्-मस्येव्-मस्यात्-जमसत्-भमसिष्यत् । ल्ट विकोडने = ठटयति-लुरोट- 

ह, अके परे । यसो-- मनुपसगेक यसू, धातु “स्यन्, भ्त्यय होः विकल्पते । 

संयसश्च" तम्? पूवक भयस” घातुते “दयन्? प्रत्यय हय, विक्ररपते । 



ध्रकरणम् ] खधा-दन्दुमती-खोकादयोपेता । २६१ 

डने 1 लुउयति । लुततोठ 1 उच समवाये । उच्यति । युणः } अभ्याश्रस्वासतरभै' । 

उथक्) उवोच ॥ ऊचतुः) उन । मा सवाद्ुचन् ! श्चृष्यु अयु श्रवश्पतने 1 
शक्यति । वभशं । श्रग्रशत् ¦ अनिदित। रिति नलोपः । धरति । पथश ' श्रभ्रशत् । 
चदा व्रणे । कृश्यति । ववं ! श्रवृशन् ! च्छा तनूकरणे । श्यति । चकशं । 
जिदषा पिपासायाम् । वृष्यति ! तन्ष ! ष तुष्टौ । श्प नौवादि एद्धिशेष- । 

हृष्यति । जदं । श्रद्षन् ।! खय श्वि दिसायाम् 1 रुष्यति । स्रोष ! रिष्यत । 
रिरेष । (तीषहे"ति ष्ट । रषिता-ये्टा । रेषिता-रेशा । छुप क्म ¦ इष्यति । 
चुकोप ! गुप व्याकुलत्वे । गुप्यति । तेप ¦ हु गार्य । ग्पध्येमापदृन्ता । 
लुभ्यति । लुलोभ । लोधिन। ! सोग्धा ! लोभिष्यति । लुभ्यतु ! भ्वाद्ःवृर्क-णाज्ञो- 

तीत्य्गहुः ¦ क्षुभ सवने । छ्वुभ्यतति। चुमोभ णभ तुभ हिंतायान्। ङ्टू चह 
भाते । श्नि ) चिक्रेद । विङ्केदिय् } चिङ्ेस्य । चिङ्किष्ट्व । विरद । चिङ्िदिभ । 

छोटिता-लोरिष्यति-डुटभतु-गछखयत् ध्यर् लंख्थात्-अल्टंटद्-अलोटिष्दत् । उच्च 
समवायेः = उच्यति-उवो च--उचिता -उचिष्यति-उच्यतु-गौच्यत्-उष्येत् उध्यात्- 
सौ चत्-भौष्यिव्-श्डशु-अरश्ठु = जघः पतने । श्टश्यति-अ्रश्यति । वभद्ं-ब- 
अश । भषिता-अशिता । रादिष्यति। अशिष्यति । श्चश्यतु-अश्यतु ! अश्च. 
रयत्-अन्नश्यव् सखश्येत्-म्रश्येव्-ग्डरयाव्-घ्रश्यात्-अग्डश्यव्-अश्चश्यत् अभश्ि- 
प्यत्नू अश्नश्चिष्यत् ।! छश्च = तजुकरणे-कृश्यति-चकर-कक्िता-कञ्िष्यति । 
कुर्यतु-अङ्कर्यत्-छश्येव्-कष्यात्-अङ्कशत्-अकरिष्यत् । जित्दाच्पिपा साः 
याम् । तुष्यत्ति-वतष-तःदंता-तषिप्यति-तृष्यतु-अतृष्यत्-वृष्येत्-घुष्यात्~ 
अदृषत्-अत्िंभ्यत् । हप = तुष्टा = इष्यति-जहर्ष-हा प॑ता-हरपिष्णत-हष्य- 
तु-अहृष्यत्-टष्मेत्-ह्व्यात्-महषत-जहषिष्यव् । रष रिष-दिसायःय् । इष्यन्ति 
रिष्यति-र्रोष-रिरेष-रोपिता-येष्-रेषिता-रेष्ा अन्न '“तीषसहुलुनरूपरिषः" इति 
वेट् । रोषिष्यति-रेदयति-रेपिष्यति-रेच्यति । रुष्यतु-रिप्यट । अरुप्यत्-अरिष्यत्- 
रिष्येव्-रूष्येत् -रष्याव् रिष्यात् अर्षत्-अरिषव् ! अरीपिप्यत्-जरेषिष्यत् ¦ प = 
क्रोषे-कृष्यति-दुकोप--कोपिता-रोपिष्यति । ष्यतु -जङ्ष्यत्-ङुप्येत्-ङष्यात्- 
अङ्कपत्-जक्पिष्यवत् । गुप = ब्याङरुरूष्वे = युप्यति-यमोप गो पित्ता-गापिष्यति । शु- 
प्यतु-भगुप्यत्-गुष्येत् गुप्यात्-अगुप्त्-जग।पिष्यत् । इभ-माध्य~लभ्यति-लरोय- 
खोभना-रूोढ्वा अनर तीषसह इतपीडविकदपः ! रोभिष्यात-लोस्यति ! छभ्यतु-भल्- 
भ्यत्-दुभ्येत्-छभ्यत््-अटुभत्-जलो मव्यत् -अलोष्स्यत् । छम = सचछने=चुभ्यति- 
चुतो म-खोधिता-कोभिष्यत्ि--दुम्यतु-अ इुभ्यत्-द्ुभ्येत्-ल्लम्यात्-अन्चभव्-अरोभि- 
ण्यत् । ककि = आद्रो मावे = विर्यति-चिक्रेद्~क्केदिता~रेत्ता- र्रद््यति-~श्छे- 
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चिविलच्च । ज्ञेदिता \ छेत्ता । @ेदिष्यति । रस्यति ¦ जिभिदया स्नेहने ! भिदेगुणः 

७1 ६। ८२} भिदैरिक्तो युगः ! स्यादिष्छञ्ज्ञकशकारादौ प्रत्यये परे । मेथति । मिमेदं। 
अभिदत् ¦ जिदिवश्ष स्नेदन-मोचनयोः । च्िर्यत । विद्धवैद ¦ ऋश्वु दधौ । 
ष्यति । आनद्धं । चादधत् । गयु अभिकादष्षायाम् । श्यति । जग्धं । अयूधत्। 
चत् । पुषादयः समाप्ताः 1 इति परस्मेपददिन. ¦ 

श्मथ श्राल्मनेपदिनः 

घुङः आणिग्रसवे । सूयते) खषवे । स्वरती'ति विकर्पं बोधि, भ्रयुक 
कितीति निमेषे । भरते! ऋादिनिय प्राननिव्यमिट् । खषठुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे । 

सोता । सविता ! खध्ष्यते । सोष्यते ¦ दुङ् परितापे । दूयते । दुवे 1 दौड क्षये \ 

दीयते । दीडये युडचि कडि (६७1६३ दीढः परस्याऽजादेः कडित श्रद्ध 
धातुक्षस्य युट् स्यात् । ( बुग्युशवुवङ्यरोः सिद्धौ वक्तव्यौ ) दिदीये । 

ष्स्यति-विङद्क्षु-अकिरघत्-क्लियेत्-क्लकियाव्-अकिरूदत्-अक्लेदिष्यत्-अकरेर्स्यत् 1 
भिदेशँर इति । भिदेगुमो भवति इक इत्सकज्तकशचकारादौ भस्यये परत इष्यथंः ¦ जिभिदा= 
स्नेहने = मेयति-भिमेद-मेदिना-मेदिष्यति-मेचयतु-जमेचत् मेद्ेत्-मिद्ययात् अभिदत्- 
अमेदिष्यत् ! जिदिवदा = स्नेहनमोचनयोः चिवद्यति-चिच्वेद-चवे दिदा-च्वेदिष्यति- 
दिवचतु-जविदद्यत्-दिवधेत्-दिवद्याव्-अदिवदत्- अचरे दिष्यत् । छ = धृद्धौ = ऋ 

ध्य्ति-आानध -अधिता -ार्धिष्यति--कछभ्यतु-आभ्यत्-छभ्येत्-छष्यात्-बाधत्-- 
आर्धिष्यत् । गुध = अभिकाङक्तययां = गुभ्यति-जगधं श्धिता-गधिष्यति-गुभ्यतु- 
अगध्यत्-गरध्येत्-गरभ्यात्-अगुधत् अगर्धिष्यत् । इत्यादि । 

सयते । षृङ््राणिप्रषवे इतो ङेटि, तादेक्षे “दिवादिभ्यः श्यनः दति श्यनि 
अनुबन्धरोपे “टित आास्मनेपदानां टेरे इति टेरेत्वे “धाष्वादेः षः सः” 
इति धास्वादेः षकास्य सकारे “सूयते, इति ख्पम् । श्रसविष्ट ' ह्ुङ्ि अटि 
छस्तादेशे च्छ, उरे" किचि, सिच आधंधातुकत्वे ““स्वरत्ति” इति विकल्पेनेटि “सावं 
लातु०” इति गुणेऽवादेशे^“आहेक्च प्रत्यययोः?› इति षटवे ष्टुरवे च 'असविष्ट इति । 
इडमावपक्ते-“असोष्टः इति रूपं बोध्यम् । दीङो युडचि क्ङिति । (शार्घधातुकेः इत्यधि 
छतम् जब्वा विरेष्यते । तदादिविधिः । दीड इति पश्चमी । सक्षमी षष्ठथ्थं तदाह-- 
दीङः परस्येत्यादिना । दिदीये ! छिटि तादेश्चे घातोरित्वेऽभ्या सते “हस्वः हति हस्वे 

भिदे -सिद् घातु-सम्बन्धा इकको गुर हो, श््संश्ञक सकारादि भरस्ययके परे 
दीक्ो- दीक धातुसे पर अनादि कित्.ङ्त् श्राधंधातुकको व्युरखका श्रागस हो| 
बुग्यु-हनङ. शरीर यण कत्तन्यमं बुक् तथा युटका श्रागम सिद्ध ही रहे ्रसिदध न हो) । 
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मोनातिभिनोतिदोडनं स्यपि च 1६ १।४० एषामालं स्यपि, चाद्-अशिष्ये- 
ज्निभित्ते दाता ¦ दास्यते ! श्रदाप्त । डः विद्ायखा गतौ । डौयते , डिड्ये । 
पीङ् पाने । पीयते । पिप्ये! माङ् माने । मायने ! समे । माता । प्रौङ् प्रीतौ । 
श्ङमंकः ! प्रीयते । पिप्रिि । जनी आदुमरे । ् ञगजन"जी 1७. ३} 5६ । श्ननयोजँ 
देश स्यात् शिति परे । जायते । गमदहनजनेश्तयुरथाथा लोपः । “गोः शुना 
शुः" । जज्ञे । जनिता ! जनिष्यते । द्पजननवुपूस्तियिष्याविभ्योऽन्यत- 
र्स्याम् ।२।१।६१। एमण्डस्तेिण्वा स्यादैकवचने तशब्दे परे । चिशे। लक 

"दिददीतः इति स्थिते “छिटस्तक्नयरेरिररेच्” इत्ति तस्थाने एशि “दीङो युडचि क्ङिति 
इत्यजादेराधधातुकस्य युटि प्राप्ते “एुरनेकाचोऽसयौगपूर्वस्यः” इति परस्वा्यणि प्राप्ते 

“बुग्युटाडुवडयणोः सिद्धो वक्तभ्योः? इति निस्यस्वात् युटि । टकार इत्! उकार उच्वार- 
णायः 'दिदोये, इति सिद्धर् 1 नीनातिभिनोति लेड ल्यपि च। "ञाङ्कैव उपदेशेऽ- 
शिति” इत्यतः भादिस्यनुवतंते 1 तदाह--रषापरास्व स्यत् त्यपीनि । शासा । छ्द्धि 

तादेशे च्चे, चेः सिचि, “मीनातिभिनोतिदीकं स्यपि च” इतीकारस्याश्वे “स्था. 
घ्वोरि इति इदादेशे प्राप्ते “स्थान्वोरितष्वे दीङः प्रतिषेधः" इतीर्वनिषेशरे अटि 
अदास्तः इति सिद्धम् ! पयते ¦ पानार्थ॑कात् पीडधातुतो ख्टि, ते टेरेष्वे श्यनि श्यनो 
अपिश्वेन “सावधातुक्मपित्,* इति डिस्वात् “क्ङिति चः, इति गुणनिषेवं "पीयते" इति 
रूपम् । पिप्ये ! छिटि ते द्वित्वेऽभ्यासस्वे “छिटस्कछयोरेश्चिरेच" इति एशि ““एरने 
काच” इति यणि पिप्ये इति रूपञ् । नायत--ग्रादुर्मावार्थकात् लुप्ताचुवन्धकाद् 
अनूधातोलंटि तादेशे टेरेष्वे “द्वादिम्यः श्यन् इति रथनि अनुबन्धरोपे “ताज 
नोजा” इति जन् इत्यस्य स्थाने जादेदो 'जायतेः इति रूपम् । ज्ञे ! अनूघालोष्टि 
तादेश्ेऽनुबन्बरोपे “हिट धातोरनभ्यासस्य इति ह्विस्वेऽभ्यासकायं ' हखादिः रोषः 
इति नलोपे “ज जन् त, इति स्थिते ““"छिटस्तक्छयोरेश्चिरेच्” इति तकारस्य श “गमह. 
नजनखनघसां रोपः कडिति” इति जनरूघातोशूपघाया अकारलोपे ज ज् न् र्, इति 
स्थिते “स्तोः श्चुना श्चुः? इति श्चुर्वे जकारनकारयोः सयोगे ज्ञे जज्ञे" इति रूपम् । 
दीपजनेत्यादि । “च्छः छिचः" स्यतः च्ठेरिति “चिण् ते पदः” इत्यस्मात् चिण्ते 
इति चानुवतते तदाऽह ~म्यरन्लेरिति ¦! विसा लुगिति । चिण इति पद्मी, उदा्- 

क ~~ ~~~ = ~ ~~ 

मीनात्त--सीनाति ८ मोन् हिसायाम् ), भिनोनि ( इभिन् प्रक्षेप्ये ) शनैर श्दीड 
घातुको आस्व शे, शट्यप्.के परे 1 चकारात्-एजे निभित्तक अशित प्रत्यये विषये । 

साज---श्ञाः घातु श्रौर “जन्? धाठुको भजा भ्रदेश्च हे, कित् प्रत्ययके परे । 
दीप--दीपादि धातु्रोसे पर “च्लिण्को “चिण* भ्रादेश्च हो, एकवचन न्तः शब्दके परेः 

विकल्पत्ते ! चिणो~~“चिण्'े प्र तः कब्दका छत् ( लोप } शे । 
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।६।४। १०९६} चिणं परस्य त शब्दस्य दुकू स्यान् । छत उपधायाः इति बद्धे 

प्रा्यत्-) उ.निदप्य्छेष्य ।७।३।३८} जनिवर्)श्व न दृष्धिश्चिणि, डिणति कृति 
च । छलः । छज्जनिष्ट । त्रजनिष्यत् । दोपी दीप्रौ । दीप्यते! दिदीपे ! दीपिता) 
श्रहीप। अदोपिष्ट । श्रदीपिष्यत । पु गहौ। पते । पैदै। पत्ता । प्ये 
पत्सौ । ्ण्ते पद्ः ।३।९।६०) पदश्च्े ग् स्यात्तशब्डे परे । प्र्यपादि । अ 

पादि । श्रपह्सातात् । श्पत्सत ¦ {खद् देन्ये ¦ खिद्यते ¦ विखेदः । खत्ता । खेस्त्यते । 
वि् स्तःयाम् । वियते । विवि । वेत्ता ¦ वित्वीष्ट । अवित्त । बुध शरवगसन्ने ¦ 
बुध्यते । बुबुधे ¦ बोद्धा । एकाचो बशो मष् फभन्नस्ये'ति मवुभावः । सोत्स्यते । 

युत्लीष्ट । भवो । श्बुद्ध । श्रयुत्साताम् । अभोतस्यत । युध संग्रहरे । युध्यते ) 

चिर. परस्येति । जनिवभ्योक्चेति । “अत उपधायाः? इत्यतः उवधाया इति “दजेष्द्धिः” 
इत्यत्रो ददधिरिति “नोदान्तीपदेश्चस्यः? इस्यतो नेति “आतो युक्" इत्यतः चिषण्डृतो 
रिति “अचो ज्णिति” इत्यतो च्णिति इति चानुवतंते तदाह-जनिवध्णोरिति । श्रजनि । 
जनीप्राहुमावे धातोलडि त्पदेशे ष्टो “दीपजनघ्ुधपूरिताचिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्” 
इति सूत्रेण च्केश्विणि अञुबन्धरोपे “अत उपधायाः इति शुद्धौ प्राप्तायाम् “जनि. 
वध्यश्च? इति निषेधे “चिण् ते पदः? इति वखोपेऽटि अजनि इति। चिणोऽभावपके शु 
श्टेरिसचि “जाधंधातुकस्येडवल्ादेः"” इति इटि षले ष्टु त्वे च "अजनिष्ट इति रूपम्। 
भपादि । छु तादेशे चरो “चिण्ते पदः” इति श्टेश्चि _ चणावितौ “चिणो 
ख इति तलोपे “अत॒ उपधायाः, इति ष्द्धौ (अपादिः इति सिद्धम् । 
विद्यते । विद्धातोरुटि तादेशे टेरेष्वे श्यनि श्यनोऽपिष्वेन “सा्वंधातु कमपि" 
हति छिर्वाद् “कडिति च इति गुणनिषेधे "विद्यते इत्ति । गोद्धा । लुटि, तादेशे, 
तासि तस्थ डास्वे टेरोपि “सषस्तथोरधोऽघः", इति तकारस्य धष्वे “क्षल जश् 
सकि” इति जश्त्वेन दकारे ““पुगन्तरधूपघस्य चः इति गुणे बोद्धा इति । 
भीस्त्वते। चदि ते स्ये आाधघातुकतवे इडागमाभावे “"एकाक्वो वजो भष्०१ इति 
बस्य त्वे खघृपधगुणे “खरि च इति शत्वं भोसू्यतेः इति । अगो धि ! दंड अटि 
तादेशे च्छो ष्टेस्तु 'दीपजनञुधप्रितायि० इति चिष्विकस्पे “चिणः छस्» 
इति तरप “पुगन्तलधुपधस्यच ?» इति लघूपधगुणे (अबोधि? ईति रूपम् । 
विणोऽमावपरे-- बुद्ध) "्षखो प्चलि” इति खरोपे “दछषस्तथोर्घोऽधः" 
हति तस्य धत्वे “न्ख जच श्चश्षि इति जश्स्वेन दकारे अबुद्ध" इति रूपं सिद्धम् ! 

जलि-- जन्” ओर "वधको वृद्धि नदीं हा, !चिण र एरे ओर जित्-णित्-किव्$ पएरे । 
चिप्-- "पद्, धाुस्ते पर ^च्छिःको +विर? श्रदेश द, एकवचन (तः सेन्दके परे । 
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युधे । योद्धा ! अयुध्यत । युध्यत । युत्सीष्ट । श्रयुद्ध । श्रधुस्स्यत । कथं युध्यतीति ) 
युधमिच्छतीति क्वनु \ “अनुद्तेत्वलक्षगमात्मनेपदमनित्य'निति वा । खज 
विसर्गे । अङ्कः ¦ खज्यते ! ससज  (खजिदशोमस्यमकितीश्त्यमागम. । खश । 
ख्यते । खरी ¦ ' लिससिचा"वित्ति करित्वप् ! अ्रखष्ट । श्रणक्षानाम् । मीङ हि- 
सायाम् ! दिखाञ्तर प्राणवियोगः । मीयते । निम्ये\ मौयताप् । अमोयत ! मीयेत । 

मेषी । श्रमेष्ट । श्रमेषाताम् । रीड खवश् । रीयते ! ज्लोड्ः श्लेषे । लीयते । 
# भि ॥ 

युवे । युधधातोढिटि तादेशे तकारस्येल्चि, घातोष्धिववेऽभ्या्तत्वे हरादिशेपे चुयुधः 
इति । अयुद्ध ¦ युधघ्ातोलुंड्ि ते च्छ, च्छः सिचि “डछिङसिचावार्मनेपदेषु, इति 
किश्वादगुणामावे “क्षो श्रि इति सि. खरोपे “"श्षस्तथोधो घः” इत्ति तस्य 
धत्वे “अयुद्ध इति ! नखजे ¦ सृजधातोकिटि तादेशे तकारस्येश्चादेशे घातोष्धिखे- 
ऽभ्यासत्वे “उरत्, इत्यभ्यासष्छवणेस्य शकारे “उरण् रपरः” इति रपरे “हलादि 
शोषः इति श्खोपे "सदन इत्ति रूपम् । सजिषे ¦ ट्टो सध्यमपुरुषककचने थासि 
“असः सेः इति थासः से इत्यादेशे द्विवेऽभ्यासत्वे “उरत्” इति अददे रपरे 
च करते, “हरादिः शेषः” इति ररोपे “आघ॑धातुकस्येड्वखादेःः इति इटि प्राप्ते 
“एकाच उपददेशेऽचुदात्तात्?, इति निषेधे करादिनियमाद् इटि, ष्स्वे च "सखिः इति 

रूपं बोभ्यम् । ष्टा ! सृजधातोखेटि तादेशे, तास्ति, तकारस्य डाले डित्वसामभ्यां 
द्भस्यापि टर्खछोपे “सजिदश्चोञ्चस्यमक्छितिः इति अमि अयुवन्धरोपे मित्वादन्त्या- 
दचः परेऽकारे जाते खजज् ताः इति जाते “इको यणचि" इति ऋकारस्य रेका 
देशे “बश्चञ्नरजषुज ०” इति षटवे “ष्टुना ष्टुः,” इति ष्टूप्वेन टकारे (ल्ट, इति । 
खद्यते ¦ चछृटि तादे स्थ प्रस्यये “खज् स्य तः इति स्थिते दरेष्वे “खजिहशोक्ष॑स्यम- 
किति” इश्यमि अयुबन्धलोपे “मिद्चोऽन्त्यात्परः० इति मिरवेनान्त्याद्चः परोऽ 
कारो जातः, सैन ख ज ज् स्यतेः इति स्थिते “दको यणचि” इति यणि खजश्यते 
इति दशायाम् “बश्च इति षस्वे “बहो कः लि? इति कते ““आदेश्चप्रत्यययोः" 
इति षत्वे कषसयोगे क्ते ° खच्यतेः इति । खनलीष्ट । खजधातोराश्षीलिडि तादेदो 
“किद्धः सीयुट्, इति सीयुटि उटावितौ “सुट् तिथोः इति सुटि उटो कोपे 
“व्रश्चे"ति जस्य ॒षष्वे '"षठोः कः सि? इति षस्य कत्वे कात्परकस्वास्सस्य 
“अआदेश्चप्रस्यययोः इति षस्वे ष्टुस्वे च “'लिङडसिचावास्मनेपदेषुः, इति च्छिरात् 
“"विडक्ति च”, इति गुणनिषेधे “खत्तीष्ट' इति सिद्धम् । अख । सृजधातोद्धंडि जडा 
गमे तादेशे च्छो, च्छेः सिजादेशे “.किङसिचावात्मनेपदेषु इति किश्वादूरुणामावे 
“क्षरो श्चि इति सलोपे “व्रश्चे*ति जस्य षत्वे “घटना टः इति ष्टस्वे अख इति । 
मीडः दिषायाम् । मीयते । ममे । माता । मास्यते । मीयताम् । अमीयत । मीयेत ॥ 
माषीष्ट । अमासि । समोस्त ¦ अमास्यत । रीड भ्रवणे । रीयते ! रियं । रेता। 
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विभाषा लीयतेः 1६1 १।४१। ^नीयते'रिति यक्षा निर्दशो, नतु श्यना । लीलीद्यो- 
रात्वं वा स्यादेञ्किषपे, ल्यपि च ) हेता । लाता । लिष्यते । लास्यते \ एञ्विषये 
कि १ लीयते । लिच्ये । वोङ बृणोत्य्थे । त्रीयते । वित्रिये । इत्यात्मनेपदिनः 

श्मथोभयपदिनः । 
स्रुष तितिक्षायाम् । ष्यति । उष्यते । ममं । ममर्षिथ । मस्षे ¦ ममृषिषे । 

मषितासि । मर्षितासै । मर्षिष्यति । मर्षिष्यते | ग्ष्यतु । शुदं बन्धने । नह्यति । 
नद्यते । ननाह । नैदिथ । “नहो ध ` इति धः । ननद्ध । मेहे ¦ नद्धा ! नतस्यति । 

नटस्यते । श्ननाध्षीत् । नद्ध । रञ्ज रामे ¦ निदिताःमिति नलोपः । रज्यति । 

रज्यते । रख । ररञ्जे । ररट्क्षथ । रडक्ता । श॒पं आक्रोशे । शप्यति । श्यते । 
शशाप । शेपतुः ¦ शेषुः । शेपे । शेपाते । शक्र विभाषितो मर्षणे । विभाषित इति 
उभयपदीत्यथेः । शक्यति, शक्यते हरि द्रष्टु भक्तः । शशाक । शेकिथ । शशक्थ । 
शेके । शक्ता । श्यति ॥ शक्यते । पुषादित्वादङः । श्रशकत् । अशक्त । सेट्कोऽ- 

रेष्यते । रीयक्षाम् । अरीयत । रीयेत । रीषीष्ट । अरीष्ट । अरेष्यत । ठीडः श्ेषणे । 
रीयते । हल्य । विभाषा ल।यतेरिति ¦ हीयतेरित्यनेन रीटीडोर्म॑हणम् । अत अगह-- 
केता-ङाता अत्रेजनिभित्तस्वेन वेकरिपिके आशवे रूपद्रय सुस्पष्टमेवेति भावः । छास्यते- 
रेष्यते । सीयताम्। अदीयत । लीयेत । रेषीश्ट-रासीष्ट अराकषीत-भरेष्ट अरस्य 
त~अरेभ्यत। नीड श्चृणोत्थथं । व्रीयते । विचिये-भत्रेयङ संयोगेन यणमावात् । रेता । 
मेष्यते । त्रीयताम् । अन्नीयत । चीयेत । व्रेषीष्ट । अचेष्ट । भनरेष्यत । इध्यादि । 

समे । श्षधातोरिडि तिपि णलि धातोषतवेऽभ्यासस्वे “उरत्, इति रपरेऽदा 
दशे “हखादिः दोषः” इति रषयोरपे “ुगन्ते*ति गुणे “ममर्ष, इति । ननाह । 
छिटि तिपि णक भजुबन्धलोपे दित्वे कतेऽभ्यासष्वे हरादिशेषे “अत॒ उपधायाः” 
इति श्द्धौ (ननाह इति । श्रनात्सीत् । लुङि अरि तिपि ष्टौ सिजादेशे 
“अस्तिसिचोऽष्क्तेः इति ईटि “वदुग्रजहलन्तस्या खः” इति दलन्तत्वमाधिस्य शुद्धौ 
“नहो घः?” इति ह्य धकारे “खरि च” इति धस्य तकारे 'अनात्सीत्ः इति रूपम् । 
भाव्मनेपदे-प्ननद । रग्ज = रागे = रञयति-~रज्यते । अच्र श्यनः शिस्वेन सावधातुक 
स्वाध्सा्वंधातुकस्वे न  पिश्वेन च इडिग्वात् “अनिदितां” इति नरोपी बोध्यः । ररन्ज । 
रर्जे । रभ्जिता । रड्जिष्यति-रन्जिष्यते । रउयतु-रज्यताम् ! अरज्यत्-अरञ्यत । 
रप्येत्। रन्जीव । रञ्यात्। रञ्जिषीष्ट । अरख्िष्ट-भरज्नीत्। भरल्िष्यत्। अरञ्जिभ्यत । 
छप आक्रोशे । शप्यति । शष्यते। श्ालाप-शेपे। शकन्विभादितोऽमषणे। विभाषि- 
तत्वञुमयपदवस्वम् । तेन शक्यति-शक्यते। शशाक-शे$ । शक्ता । शा्यति-श ष्यते । 

बिभा~+लीः भौर लीक बातुको भात, हो, “एच् के विषयमे, ल्य "के पर, विकषत्पसे। क्क~मष- 
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यमितयेके । तनपते न[ऽनिटकेषु लृदित्पठित. \ शकिना । शककिप्यति ¦ शङ्क्यते । 
इति दिवादिप्रकरणम् ॥ ४ ॥ 

अथ स्वादिप्रकरणम् । 
दञ् अभिषवे । श्रभिषवः-खपन, पीडने, सानं, सुरासन्धान च । तत्र 

सलानेऽकमक' । स्वादिभ्यः शुः । ३1१14३1 स्वादिभ्यः श्तु" स्यात् कतैरि साव 
घातुक । शपोऽपवादः । उनोति \ उतः । इश्चुत्रोरिति यण् \ उन्वन्ति । 

खनोषि । सुषुथः । सुसुथ ! सनोमि । लोपक्वास्ये'ति प्रत्ययोतो लोपः 1 सुन्वः । 
खयुव" । खन्मः \ सुजुम" । सुते ! खन्वाति ! सुन्वते । स॒रुषे \ खन्वाथे ! सुसुध्वे । 

न्वे । सन्वहे-खनुवहे । खन्महे-खुलुमहे । उुषाव । सुवे । सोता । सोता । 
रोष्यति ¦ सोष्यते । खनोतु ¦! “उतश्च "ति हेललुक् ¦ सदु \ खुनवानि 1 छनवाव । 
नवाम । सखशुताम् । सुनवै । सुनवावहै ! सुनवामदे । श्सुन्वि । सुुयात् । 
सूथात् \ सोष्ी्ट । स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषु 1७1२}७२} एभ्यः सिच इट् स्यात्प- 

रस्मेपदे । असावीत् । असोष्ट । श्रमिषुणोति । श्राविसता'दिति षत्वम् । अभ्य. 
शक्यतु-शक्यतास्् । अश्चस्यत् । अशक्यत ¦ श्चक्येत्-श्चस्येत ! शक्यत् । शष्दीष्ट । 
पुषादिस्वादुङि भक्त । अश्चक्त । अश्चद्यत् । अश्चचयत । इस्यादि ¦ इति दिवादिः । 

स्वादिभ्यः इनुरिति । कन्रेथे सार्वधातुके परे स्वादिभ्यः श्जुः स्थादित्यर्थः । खनोति । 
षुञ् अभिषवे धातुतो कटि तिपि “स्वादिभ्यः नुः» इति श्नौ शोषे, “^वास्वादेः षः 
खः"? इति धास्वादेः षस्य सकारे “सावेंधातुकाशवातुकयोः” इति गुणे च “सुनोतिः 
इति रूपम् । सुन्वः, घुदुवः । अन्न “लोपश्चाऽस्यान्यत्तरस्याम् इति उकारलोपदि- 
कर्पः। एवम् “सुन्मः, सुनुमः । उषाव , घुजघातोङिरि, तिपि णज द्विसे ऽभ्या्षसवे, 
धास्वाहैः षस्य सध्वे “अचो न्णिति” इति बद्धौ आवादेशे “सुषाव, इति रूपम् । सुषु- 

वतुः, सुखः । सुषदिथ-सुषोथ । सुषुवथुः, सुषुव ! सुषाव, सुषव, सुषुविव, सुषु. 
विम । जात्मनेपदे--पघुवे । स्तुखुधृन्म्य इति । ““हइृडप्यर्ति” इत्यत इडिस्य नुवतंते । 
“अन्जेः सिचि, इत्यतः सिजिस्यनुषत्त षष्ठया विपरिणम्यते तद्।ह--एभ्यः सि3 इति । 
श्सावीत् । लुडि अटि त्तिपि ष्टौ, च्रेः सिधि “स्तुसुधूरभ्यः परस्मैपदेषु» इति इटि 
ए ( सहन ) श्रथेमे (शक् धातु उभयपद ह । 

इसप्रकार “इन्दुमती? दीकामें दिवादिभ्रकेरख समाप्र हा । 

स्वादि--स्वादि-गणपरित वातुश्रौस “दनुः प्रत्यय दो, क्रथक सावंषालुकके परे १ 
स्तुसु--“स्त॒-ख-धू" शन धातुश्रोे ५ र'सिचृ'को इट् हो, परस्मै पदके परे । 
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घुणोत् । नोते स्यस्न्योः ।८।३।११७ स्ये, सनि च परे खजः सस्य षो न 
स्यात् । विसोष्यति ¦ षिञ् अन्धे । विसिनोति) रिद्धते । सिषाय। सिष्य । 

यिञ्ज चयने । प्रणिचिनोति ) चिनुते ¦ विभाषा चेः ।८।३४८। अभ्यासाच्चे 
कुत्वं बा स्यान् सनि, लिटि च । चिकाय । चिचाय ! चिक्ये! चिच्ये। अर 
पीत् । श्रचेश ॥ स्तञ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः । 

तस्तर" । ऋतश्च संयोगादेरिति गुणः । तस्तरे । शुणोतीं'ति गुणः । स्तयौत् । 
^ क ^ ता 1 कक ~क 

““अस्तिसि्चोऽप््त"” इति इटि, “°इट ईटि" इति सरोपे “सिचि षृद्धिः परस्मेपदेषुः? 
इति बुद्धो सवर्णदीर्घे च असावीत् इत्ति शूपम्र् ¦ आर्मनेपदै--त्रसोष्ट । 
अभिषुणोति । अभि-सुनोति = इत्यवस्थायाम् “उपसगास्सुनोतिः इति षस्वे अद् 
ङुष्वाष्क' इति णस्वे च छते 'लभिष्ुगोति' इस्यस्य सिद्धिः । भभ्यपुणोत् । अन्राड- 
गमन्यवघानेऽपि (जडभ्यासम्यचायेऽपिः ति षवे णस्वे प्रोच्छरूपस्य सिद्धिः ४ 
घुनोतेरिति । सुनोतेः परतः स्यसनोः सतोः सुनोतेः खस्य षत्व नेत्यर्थः । विसोष्यतीति । 
“वि-सोष्यतिः इस्यवस्थायाम् “उपक्षयात्? इति प्राप्तं षत्वं सुनोतेः स्यसनोः इत्यनेन 
निषिध्यते इति भावः । तेन विसोष्यतीत्यन्न न षर्वमिस्यथः । षि बन्धने । 
सिनेति । विचिनोति-अश्र न षत्व 'उपसर्गात् इति सूत्रे तस्याग्रहणादिति भादः \ 
चिनोति । चिञ् चयने धातोैटि हिपि “स्वादिभ्यः श्नुः” इति श्नौ रोपे श्नोर 
पिश्वेन “सावंधातुकमपिव्ःः इति छिव, छिनत्वात् धासवादेरिकारस्य “सावंघतुकाघ 
धातुकयोः" इति प्राप्च्य गुणस्य अभवे, तिपः पिष्वेन श्नोरुकोरस्य “सावधातुका- 

धंधातुकयोः इति गुणे च कुते “चिनोति, इति रूपम् । आात्मनेपदे-च ए । विभाषा 
चेरिति । “चजोः कुधिण्यतोः इत्यतः ऊुग्रहणमनुबतेते । “अभ्यासाच्च इत्यतः 
जभ्यासादित्ति, “सन्किरोजंः» इत्यतः खन्लिटोरित्ति च । तद्ाह--मरभ्यासादित्यादिना । 
1 चकाय । चिन् धातोखिरि तिपि तिपो णलि घातोद्िववेऽभ्यासत्वे “विभाषा चेः 
दरति कुस्वेन चकारस्य कष्वे चिकि भः इति स्थिते “सच्चो ल्णितति” इति चदधौ 
आयादेशे च चिकाय, इति साघु । कुष्वाभावे--चिचाय । तस्तार । स्तृनृश्ातो 
ङ्िटि तिपि णलि अजुबन्धलोपे “ङ्िटि धातोः०" इतति धातोर्िस्वेऽभ्यासस्वे “उरत्, 
इति अभ्यासच्छकारस्य घदादेशे रपरे च “शपूर्वाः खयः" इति खयः रेषेऽ्थात् 
सकोपे “हलादिः शेषः इति सलोपे "त स्तृ अः इति स्थिते “ऋतश्च संयोगादेगंणः", 
इति गुणे रपरे “त स्तर् जः इति स्थिते “अत उपधायाः इति बर्धौ सत्यां श्तस्तार 

सुनोतेः---“स्यः शीर सन् परे “छन्? धातु-सम्बन्षी सकरको षत्व नदी हो । 
विभा--प्रभ्या्तसे पर “नि, धातु सम्ब्न्नी चकारको त्व हो, सन् श्रौर लिट्के परे, 

विकल्पे । 



भरकरणस् ] सखवा-इन्दुमती-रीक्ाद्धयोपेता । २६६ 

ऋतश्च संयोगादेः । 9२४२} ऋदन्तात्संयोगारैलिडचिचोरिड् चा स्यार्ताड ¦ 
स्तरिषीश } स्तृपौ । अस्तरिष्ट । अप्तून । धुञ् कम्मने । धुनोति । धुसुते 
धाव । दुधुवे \ द्धौषीन् 1 अेष्यत् । धु कम्मने । धूनोति । धूते 1 'स्वर- 
तिसुतीति चेर् । दुवविय । दुधेथ । किति तिरि तु-1 ध्यु 7: किति 1 २।११। 
श्रि. एकाच उगन्ताच--गित्कितोरिणन स्यान् । इति प्राप्त! ऋदिनियमानित्य- 
मिट्  दुयुक्रिच दुघुविम । श्रधादीन् 1 ययविष्ट \ च्रवोष्ट । करञ्ध दिद्धायाप् । कृणोति । 
कृणुते । चकार । चकर्थ । चके 1 क्रियात् । कृपीष्ट । यकाषीत् ! अकृत ॥ ब्रुञ् 

दति। ऋ्नश्च सयोगाधरिति। “लिङ्स चोरात्मनेपदेषु" इत्यजुव्ते । “इय् सनि वा» इत्यत 
इवेति, तदाह- ऋदन्नादित्यादिना 1 सरिषोष्ट । आशिषि छिडि, लिडस्तादेरे सीचु- 
डागमेऽनुबन्धकोपे “सुटतिथोः” इति सुटि ठटावितौ “ऋतश्च सयोगादेःः” इति विक- 
ल्पेनेटि छते “गुणोतिसयागाद्योः” इक्ति गुणे उभयोः सकारयोः षष्वे ष्टवे स्तरिषीष्ट 
इति ¦ इडभावपे-““उश्चः, इति किच्वाद्गुणाभावे (ल्ृषीष्ट' इति । अस्नाषीत् । टि 
अटि तिपि च्छौ, च्छः सिचि ५अस्तिसिचोऽषक्ते” इति ईटि “वदव्रज” इति धदधौ 
तिपः इलोपे “अस्तात्, इति सिद्धम् । इटोऽमावात् “नेटि” दति शद्धिनिषेधो 
नाश्चडकयः । भरस्तरि्ट, भ्र्तृत ! आठमनेपदे- लुडि अटि तादेशे ष्ठो सिचि, जनु- 
बन्धरोे “सार्वेधावुकाधंघातुकयो. इति गुणे “ऋतश्च संयोगादेः इति इटि 
षत्वे ष्टुष्वे च 'अस्तरिष्ट इति । इडभावे चरेः सिचि “उश्च” इति किचवादुगुणामावे 
'¶हस्वादङ्गात्” इति सिचो छपे, अटि “अस्तृतः इति । धूनोति । धृज् कम्पने धातो- 
खृटि तिपि रनौ श्युव उकारस्य “सावंघातुकार्धघादुकयोः" इति गुणे "धूनोति" इति । 
आत्मनेपदे - धूनुते । दुधाब ¦ छिटि तिपि णलि ह्िष्वेऽभ्यास्त्वे “हस्वः” इति हस्वप्वे 
“अभ्यासे चच” इति घस्य जरशष्वेन दुघे दु धू ज! इति दशायाम् “अचो न्णिति” 
इति कताङृतथ्रसङ्खे विधिर्निस्यः इति न्याधेन नित्यत्वात् षृ्धौ जावि '्दुधाकः इति । 
युक. श्रितौनि । अनर “एकाच उपदेशे” इत्यत एकाच् इति नेडवदि कृति इत्यतो 

नेडिव्यनुवतंते । तक्शह--स्ड नेति । भधवाद । छंडिः, छुक्ः स्थाने तिपि अनुवन्धरोपे 
तिपः इकाररोपे अधू त्" इति जाते च्छो, ष्टः सिचि स्नुसुधूढभ्यः परस्मेपदेषु% 
इति सिचः परत्वान्नित्यमिटि "“अस्तिक्षिचेऽप्क्ेः” इति तिपस्तकारस्य इटि, “इट 
ईटि इति खरोपे “सिचि घुद्धिः परस्मेपदेषु” इति द्धौ आवि अडागमे 'अधावीत्ः 
इति । आत्मनेपदे लुडि--ग्रधविष्ट, अरदो । अच्र “स्वरति” इत्ति वेर् । छन् हिसा- 
याम्रू-र्टि तिपि “स्वादिभ्यः श्नुः” इति शनौ गुणे "ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्? 
इति णत्वे “छणोत्ति» इति रूपम् । आरमनेपदे “करणुतेः इति रूपम् । चकार-चक्रे । 

कतश्च-सयोगाद दन्न घ।तुसे पर "लः श्रौर "सिच्'को इडागम को, (तङ्के 
परे, विकल्पे । श्रयुक किवि--रि् एकाच् शरीर उगन्त धातुं से पर॒ पित्-किद्. 



३०० मध्यसिदान्तका्ुदी- { स्वादि- 

वरणे । कृणोति ! वृणते । बभुथाऽऽततन्थजश्रभ्मवव्थैति निगसे ।जराद्। 
एषा वेदै इडभावो निपात्यते । तेन भाषाया थलीद् । ववरिथ ! दश्ूव् । वदेम । 
वबुवहे । "वृतो वाः । वरीता ! वरिता । ल्िङ्सिचोरात्मनेपदेषु ।७।२।४२ व्र्- 
बरञभ्यामदन्ताच परयो्लिदसिचोरिड वा स्यात्तङि । नं लिडः ।ऽ|२।३६। वतो 
लिड इटो न दीधः चरिषी्ट । व्रषीष्ट \ श्रवारीत् । चरि । अवरीष्ट । अवृत । 

श्रवरिष्यत ! शअ्वरीष्यत । दु उपतपि । दुनोति } दुलत. । इन्वन्ति ! दुदाव । 

दोता । हि गतौ, व्दौ च \ हिनुमीना ६।८।१५। उपस्म॑स्थानिमित्तात्परस्यैतयो- 

कर्ता । करिष्यति-करिष्यते। छणोहु -कृणताम् ! अङ्कणोत्-जङ्कणुत । स्रणुयात्- 
क्ण्वीत । क्रियात्-कषीष्च । जकार्षीत्-अद्त । घज् वरणे । ष्णोति-शणुते । ववार- 
वधे ! वरिता-वरीता । वरिष्यति-वरीष्यति । वरिष्यते-वरीष्यते । श्णोतु-घणुताम्। 
अघ्रुणोत्-अषघ्रणुत । श्रणुयात्-श्ण्वीत । बभूथेति ¦ निगमे = वेदे । बभुथ-भाततन्थ- 
जगर॒म्भ-वव्थ-एते निपाताः स्थुः । अत बुन् धातोः छिदि परतः थलि श्ववर्थेतिः 
निपातः । किन्तु तादशशगुणविज्ञिष्टेडागमरहितो निपातः केवलं वेदे एव प्रसज्यते नतु 
लौक्क प्रयोगे, अत आह-रोक इति । "ववरिथः 'वश्रुथ” इति रूपष्यं थङि परतः 
न्यथा ऋतो भारद्वाजस्य इति निषेधापत्तेः । लिङकतिचोरिति । वृतो वेत्यतः श्चुङघरु- 

घृभ्यामद्न्ताच्चेति रुभ्यते इडवेव्यनुषञ्यते अत आह--बृडवृज्भ्यामिति । वरिषी्टेति ! 
षु-सी-स्-तः इति जाते “छिङ्सिचोः, इति इटि गुणे रपरत्वे उभयोः संशय षवे 
शटरत्वे वरिषीष्ट" इति रूपम् । अन्यथा इडागमाभावे कितवेन गुणाभावे श्चुषीष्टः इति 
हितीय ङ्प प्रभवति । अवारीत् । अवरिष्ट । अश्रुत । अत्र “हस्वादङ्धात्, इति चिचो 
लकि “उश्च, किर्वेन गुभाभावश्चेति भावः । न जिडीति । “वतो वेभ्त्यतः वृत इति छ. 
भ्यते दीर्घो नेति विधानं न छिडीति निषेधः। तेन वरिषीष्ट । इप्यादौ न दीधः । हृदु= 
उपवापे । दुनोति । दुदाव ¦ दविता । दविष्यत्ति । दुनोतु । अदुनोत् । दुलुयात् । 
दूयाव् । अद्वत् । अदविष्यत् । हिनुमोनेति ! उपसगस्थान्निभित्तात् परस्येति खभ्यते। 
श्नुविकरणाद् हिधातोः श्नाविकरणान्माधातोनंस्य णदव भवति सं नकारः उपसर्म॑स्थ- 

प्रत्ययको इट् का अगम नदीं हो । बभुथा---वमुथ, श्राततन्ध, जगृम्भ श्रौर ववथं इन वेदे 
परयोर्गोर्मे इटका श्रमाव निपातन हो ¦ लिङ्सिचो--वृङ , वृञ् तथा दीधं ऋकारान्त 
धातुरधरोसे पर लिड र सिचको श्टका भागम हो, तदके परे, विकल्पसे । न लिडि--वृड 
वृञ् श्रौर दीघं ऋकारान्त धातुश्से पर लिङः सम्बन्धो इटको दीघं नदीं हे । 

हिनुमिना--उपसगस्थ निमित्तसे पर॒ हिनु" श्रौर मीनाः सम्बन्धी नकोरको 
कार हो 



भरक्गरणम् 1 सुधा-दन्दुपती-रोकाद्रयोपेता । ३०१ 

नस्य ण" स्यान् । प्रहिणोति । हेरचङि 19३।५६॥। अभ्यासात् परस्य हिनोते- 
हस्य ऊत्वं स्या्तु चडि । जिघाय \ आष्ट व्याप्तौ । श्प्रोति! श्रप्रतः। 
्मा्रवन्ति ) श्रवः । याप्ता । आधहि ! लृदित्वादङ ! श्रापत् । शाक््ु श्तौ । 
शक्रोति । शशाक । श्रशक्त् ! राध साव ससिद्धौ । राध्नोति । राघो {हिसा- 
याप 1६1७1१२३ रधो हिसायाम् एत्वाभ्यासनोपौ स्त", किनि निटि, सेटि थनि 

च । श्रपरेधतुः । श्परेषु 1 रेथिथ । राद्धा । साधनेति ! ससाप । साद्धा \ यमा- 
त्सौत् › ्रसाद्वाम् । असात्स्यन् ¦ ड्द प्राग्नये  वृष्णोत्ति । द्धषे 1 धषि- 

ता! दम्भु दम्भने। श्निदितामिति नलोपः! द+नोति 1 ददम्भ ¦ ( श्रन्थि- 

ग्रन्थिदस्मिस्वश्चोनां लिडः कित्वं या ) किल्वपक्े नलोपः । तस्याऽऽभी- 
यत्वादसिद्धत्वेनेत्वाभ्यासतोपयोरपराक्चौ- ८ उम्भेश्च प्वाभ्यासलोपो वक्त 
ठ्य | } देमतुः। द्दम्भतु \ देभुः । ददम्भुः ! दम्भिष्यति । दभ्यात् '। तष 

प्रीणने । स्ञुभ्नादिपु च ।=1३81 क्षुभ्नादिषु नस्य न णत्वम् । त्रेत । 

ततपं । तिता । अननु व्याप्तौ, सथाति च । अश्युते! अश्नोतेश्च 1६।४।अ२। 

रेफषकारात्परश्चेव्। प्रदिणोनीति । परपूवंकाद् हि धातोः वतमाने कटि तिपि शनो गुणे 
“हिलुमीनाः इति णत्वे श्रहिणोततिः इति रूपं सिद्धति । देर चडि । “चजोः कुः इति 
सृत्रासरिव्यनुवतंते । अभ्यासाच, इस्यत अभ्पालादिति । (हो हन्तेः, इत्यतः हो इति 
षष्ठयन्तमनवतंते । जिधायेनि । हि धातोः छिटि तिपि णलि “छिटि धातोः, इति दित्वे 
पूचस्याभ्यासष्वे अभ्यासे चचंति चरस्व हेरचडिः इति अभ्याघाव्परस्य हकारस्य ऊुस्वेने 
धकारे बद्धो आयादेशे 'जिवायः इति ! श्रपरधनुरिनि ! 'अप्-रघ्-रध्-अतुल्ः इत्य. 
वस्थायां राघो हिलायांः इस्यनेनेश्वाभ्यास्रोपे रष्वविष्तगे 'अपरेधतुः इतति । 
छनःदिषु चेनि । छ्भ्नादिगणपटितानां घातूलां णवं नेस्यर्थः । तेप्नोनौति ¦ दुष प्रीणने 
ऽस्माङ्छटि तिपि श्नो गुणे ऋवरणाश्चस्य, इत्ति णले प्राप्च इभ्नादिषु चः इति सुत्रेण 
णल्वनिषेधे प्रोक्तं रूपं सिध्यति । ततर्प-तर्पिता-त्रक्षा-तक्ष-इस्यादीनि रूपाणि 
वोध्यानि 1 अशव्याक्चौ संघाते च } अश्युते । श्ररनेतिश्वेनि । “अन्न रोपोऽम्याखस्यः 
इत्यतोऽभ्यासस्येत्यनूवतंते । 'तस्मान्नुडः इति च । तच्छब्देन “अत आदेः, इत्यनेन 

हेरचडि~अभ्याससे पर “हिनोति के हकारको कुत्व हे, चट परे द्धोडकर : राधो. 
साथक 'राध्? वाको एस्वाभ्यास लोप हो, कित् लिट मेर थलक्ते परे। 

भरन्थि--श्रन्थ, यन्य, दम्भ श्रीर वज्ञ धातुसे पर जो लिट वह कित् हो, विकल्पे 
दुर्भेश्च--'दम्मः घातुको पस्वाभ्यासलोप हो, भित् लिट् सेद् थले परे! इभ्ना-कुभ्नादि 
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दीर्घादभ्यासाऽवर्णातपरध्य चुट स्यात् । श्रानशे । अशिता । त्रशेति षः अश) 
. अशिष्यते । अद्यते । चश्युताम् । आश्नुत । शनुवीत । अक्तीष्ट । अशिषीष्ट । 
श्माशि्ट । आट 1 श्माक्षाताम् । आशिष्यत । श्चाद्यत । इति स्वादयः ४ ५ ॥ 

अथ तुदादिपध्रकरणय् । 
तत्रोभयपदिन । 

तुद् व्यथने । तुदादिभ्यः राः ।३।१।७७} शपोऽपवादः । तुदति । तुदतः । 
तुदते । ठुतोद ! तुतोदिथ । तुतुदे) तोत्ता तोत्स्यति! तोस्स्यते ' तुदतु । 

ठदताम् । श्रतौत्सीत् । युत्त । श्णुद प्रणे । खदति । खुदते ! नुनोद । कुदे । 
नोत्ता । नोस्स्यति । नोत्स्यते । खआस्ज पाके । भ्रहिज्यावयीःति धंप्रसारणम् । सस्य 

शतेन शः ! तस्य जश्त्वेन जः । जति । श्ञ्जते । श्रस्जो रोपधयो रमस्य 
तस्स्थाप् ।६।४1२७। भ्रस्ज रेफस्यो पधाया स्याने रमागमो वा स्यादादवातुके । 
सित्वादन्त्यादवः पर । स्थानषृष्ठीनिर्दशाप्रौपधयोर्चि्त्तिः । वसजं । वभरजतुः । 

कतदीघः भकारः पराश्टश्यते र तदाह~--योषांदिति । आनशे! अश्चघातोढिटि तडि 
धातोरिव हरादिशेषे "अत आदेः, इत्यभ्यासाारदी्धे 'अभ्नोतेश्चः इति जुटि 
°ङिटस्तश्चयोः' इ्येश्षादेशे आनशे? इत्यस्य सिद्धिः । इति स्वादिः । 

तदादिभ्यः श इति । क्रथं सावधातुके परे तुदादिभ्यः शः स्यात् श्वाय इत्यर्थः । 
तदति । तुद्धातोखुंटि, तिपि, तिपः सावेधातुकूते (पुगन्तलघूपधस्य च» इति 
खधुपधगुणं बाधिष्वा नित्यघ्वात् “तुदादिभ्यः शः” इति शे कते तस्य अपिचात् 
“सार्वधातुकमपित् इति डिस्वाद् गुणाभावे ततुदतिः इति रूपं सिद्धम् । 
अतोत्तीत् ! लुडि तिपि च्छः सिचि ईइचो खोपे तिप इकाररोपे “अस्तिसिचोऽगप््े? 
इति ईटि “वद्, इति चद्धौ “खरि च" इति ष्व अडागमे च अक्तौव्सीव्, इति । 
आत्मनेपदे--अतुत्त । सजो रोपधयोरिति । अस्ज इस्यवयवषष्ठौ ! रोपधयोः इति स्था. 
नषष्ठी, रश्च उपधा च तयोरिति विद्युः । रेफादु खार उच्खारणाथेः । रेफस्य उपधायाश्च 
स्थाने इति रुभ्यते “जआाघंधातुके” इस्यधिद्धतम् , तदा्--धरस्ञे रेफस्येत्यादिना । 
मिच्ादन्स्यादचः पर इति ! “मिचोऽन्स्याव्परः” इत्ति परिभाषयेति भावः । वभजे । 

ग एपस्तके नकारको णत्व नदीं दो । अश्नो -“ श्? बातुका अस्यासस्म्बन्ी दीषे श्ाकारसे 
र नुट्ग्काच्रागम दहो) 

इसप्रकार "श्दुमती' दीकार्मे स्वादिप्रकरण समाप्त इमा । 

तुदा~~तुदादि गणएपटित धातुरपि “च प्रस्यय हो ¦ अस्नो---“ज्ररजः धतुके रेफ शरीर 
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जसः । बभ्जिथ । वभ । रमभावपर्ते-वध्रज्ज ! बञ्रज्जतुः। वभ्रज्जुः॥ वध्रज्जिथ । 
स्कोरिति सल्लोपः । व्रशवेति ष॒ । वश्ष्। वभजे } वभजते । बभजिरे । वभ्रञ्ञे । 
वघ्रञ्जाते ! वभ्रज्जिरे । भ्ण । घ्रा । भद्यंति । ्रच्यति । ( किङति रमा- 
गभं बाधित्वा सप्रसार्य पृष्रेविप्रतिवेघेन } } सज्ज्यात् । भज्ज्यास्ताम् । 
शज्ज्यासु- । मर्ष्ट! अक्षी । अभार्षीत् । अघ्राक्षीत् । अभष्टं। अश्र । 
भ्य॑त् । शअभ्रद्यत् । श्रमक््य॑त । श्रभ्र्यत ¦ छक पिलेखने । कषति । कृषते । 
चकषं । चछृषे । “श्रनुदान्तस्य च दुपधस्या-ऽन्यतरस्याप्? । कटा । कर्थ 
छक्षीष्ट 1 श्पशख्शेति सिज् वा । पक्ते क्स । सिचि चम्बा । चक्राक्तीत् । शअ्रका- 

किम ५५, 

्रस्जधातोर्टि तिपि, तिपो णहि “चिरि धातोः इति धातोह्त्वेऽभ्याससंज्ञायां 
श्नस्ञ् स्न् अः इति स्थितौ “हखादिः शेषः, इति इख रोपे म॒ अस्न् अः इति 
जाते “अभ्यासे चच” इत्ति भकारस्य बारे विहिते “व अस्ज् अः इति स्थिते 
“शसो रोपवयोरमन्यतरस्यास्» इति रेफस्य उपधाभूतपकारस्य च स्थाने रमि 
प्राप्ते “मिद्ोऽन्त्यास्परः' इत्यन्स्यादेशात् भकारान्त्म॑ताकारास्परस्येव रमागमे 

जमावितौ रोषे च स्थानषष्ठोनिर्दशाद् रेफस्योपधाभूतसकारस्य च निच्तौ "वभजे? 
इति शक्ूपम् । रमोऽमाव पचे छु “अरः . ख्स्ञ् अ› इति स्थिते हकादिशेषे “अभ्यासे 
चरं, इति मस्य वत्वे श्चुस्वेन सस्य शवे “श्रां जश्च सक्षि” इति शस्य जश्त्वेन 
ज्ञतवे वश्रजः इति रूपम् । श्रभाकषीत, श्रभराक्षीत् । सक्कं अटि तिपि च्छो सिचि 
हचावितौ रोपे च रमि रोपधयोर्निषत्तौ ख “बश्च, इति जस्य षत्वे “षडोः कः सि” 
इति षस्य कष्वे सस्य षत्वे तिप ॒इकारछोपे इटि “कद्ज इति शद्धौ (जमात? 
इति । रमोऽभावपदे तु “स्कोः” इति संरोपे जस्य षत्वे षस्य कत्वे सिचः सस्य षत्वे 
कषसंयोगे हे “वदव्रज इति शद्धौ (ज्ना्तीत्, इति । रभ । लंडिः जटि तादेशे 
ख्टौ सिचि रमि रोपधयोनघृत्तौ च “क्षरो छि” इति चः संकारस्य रोपे “वश्च 
इति जस्य षले ष्ट्स्वे अमष इति । रमोऽभवे ते ष्ठो सिचि “द्वो क्चलि" इति 
सलोपे जस्य षत्वे ष्ट्त्वे “स्कोः” इति धातोरादेः सकारस्य रोपे (अञ, !इति 
ख्पम् 1 ठ्कि-अभवच्य॑त् , अञ्रचयत्, आाष्मनेपदे-अभद्यंत, अञ्जदेयत इति । 
चकषं । किरि त्तिपि णि द्विष्वेऽभ्यासत्वे “उरत्, इत्यभ्याषक्रारस्य अकारे रपरे च 
“हरादिः शेषः" इति रेफषकारथोरुपि “कुहोश्चुः इति कस्य चस्वे “पुगन्तः इति 
रुधूयघगुणे "चकषंः इति रूपम् ! अक्राहोत् । छृषधातोखंडि अटि तिपि अनुबन्ध्रोपे 
तिप इकाररोपे च्छः सिचि प्राप्ते तं प्रबाभ्य “स्पृशचदरङ्षतृपदषां च्छः सिज्वा 
वाभ्य” इति दातिकेन वेकहिपके चङे: सिचि इचावितो रोपे च “अनुदात्तस्य चदु० 

उपधाके स्थानम (मका श्रागम दो, आधधातुककरे परे, विकलपसे \ ।क्डि-"रत्-डित्ः 

क 
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क्षीत् । आष्क्षत् \ यकृ \ अकृक्चाताम् । अश्रक्षत । कसपन्ते-श्रह्क्षत । अक्कक्ता- 
ताम् । श्रङ्ृक्षन्त । भिन्न सङ्गमे \ मिलति ! मिलते । भिमेल । पिमि्े ! से्िता । 
मेलीत् ॥ गुच्छ मोक्षणे । शो मुचादोनाम् ।७।१।५६॥ युचल्लपतिद्लिपूसि 
च॒क्रत्चिदुप्रिशा युम् । मुच्चति । मुश्वते । मुयुचे । मोक्ता ) मोदयति  मोद्धयते \ 
मुच्यात् । जिडसिचा'विति कित्व । सुक्षौ । श्रमुचत् । श्मुक्त । श्सुक्षाताप् । 
लष्ल छेदने । लुम्पति । लुम्पते । लुलोप । लुलुपे । लोप्ता २ । लोप्स्यनि 
लोप्स्यते । श्मजुपत् । श्रलुप्त । विदुल्वुं लाभे । विन्दति । विन्दते । विवेद ! 

घ्रमूतिमते सेद् । वेदिता २ । वेदिष्यति । वेदिष्यते । भाष्यमतेऽनिदट् । परिवे 
ता । भरिवंजेने ! जष्टं परित्यज्य दारानग्नीश्च लन्धवानित्यथः । षिच क्षरो । 
सिच्चति ! सिच्चते ! सिषेव \ सिषिचे । लिपिसिचीःप्य । श्रसिचत् । तङि ठु 

इति वंकल्पिकेऽमि "अङ्ृअमूषसत्, इति स्थिते मस्येस्ंज्ञायां रोपे च भिस्वाह्न्त्या 
द्वः परे अचपरस्वात् “इको यणचि? इति यणि 'अक्रषृखव्, इति जावे “षोः कः 

खि?» इति घातोः षस्य कखे “आदेश्चप्रवयययोः इति सिचः सकारस्य षत्वे कषसंयोगे 
चकारे “अस्तिसिचोऽप़च्छ” इति इटि अनुबन्धरोपे “वद्नजहलन्तस्याचचः” इति 
हन्तव्वमाभ्रिस्य चृद्धौ "अकाच्तीत्? इति रूपम् । जमोऽभावपन्ते तु हरन्तु 
णायां बद्धौ अ्रकाकौव इति । सिचोऽभावपक्त--“शर इगुपधादनिटः क्सः" इति च्छे 
कसादेे “ङजकतद्धिते” इति कस्वेव्सक्ञायां रोपे च “षढोः कः कि इति वश्य कवे 
५ज्ञादेश्प्रस्यययोः"” इति क्ससः सस्य षत्वे गुणामवे "अङ्खक्षत्ः इति । भ्रमेलोत । लकि 
अटि तिपि तिप इकारलोपे च्छो च्ेः सिचि ““पुगन्तरूधुपधघस्य चः, इति गुणे “जघ 
धातुः, इति इटि “अस्तिसिचोऽकते” इति इटि “इट ईटि इत्ति सङोपे अमेरीत्? 
इति । रे मुचादीनाभिति । जुम् स्यादिति शेषपूरणमिदम् । “इदितो चुम” शइव्यतस्तद्- 
युषत्तेरिति भावः । सुकति च्ल मोच्तणे धातुतो छि तिपि भवुबन्धलोपे “तुदादिभ्यः 
छः” इति शेऽनुबन्धरोपे हिर्वाद्पिश्वेन डिरकाद् गुणाधावे, “छे मुचादीनाम्,» इत्ति 
चुमि अनुबन्धरपे “नश्चापदान्तस्य इति अनुस्वारे परसवणं च जाते “ुग्चतिः इति। 
मुचत् । ञुचधातोदधंडिः अटि तिपि अनुबन्धरोपे च्छौ 'पुषादिध्ताद्यलदितः» इति 

चररि हिवादु गुणाभावे भमुचत्, इति । अमुक्त । ठंडिः अटि तादश च्छौ च्छे 
सिचि अमुच् स त, इति स्थिते “श्लो क्षल इति सलोपे वोः कुर 
इति चस्य कस्वे 'असु्छ' इति । लिपिस्तिचीति  छिपिं सिचि हा एषां षमादारदन्द्वाध्प 
व्चस्येकव चनम् । “च्छः सिच्? इस्यतः च्टेरिति “अस्यतिवक्िस्यातिभ्यः" इष्यतोऽ- 
ङिति चानुवतते । तदाह--रभ्य शति! असिचत्! छ्ुंधि अटि तिपि तिप इकाररोपे 

भराव घातुके परे रमागसको बाषकर पूवं विप्रतिषेधेन सश््रसारण दी हो! हे ञु~-युचादि 



भकरणम् ] छधा-श््दुमती-टीकाद्वयोचेता ३०५ 

वा-श्रसिचत । श्रसिक्त ॥ लिप उपदेहे । उपदेहो-षृद्धिः । लिम्पति ¦ ल्िम्पते । 
लिलेप । लिलिपे । लेप्ता । ज्प्स्यति । लेष्स्यते 1 “लिपिसिविदश्चे°त्यङ् । अलिपत् । 
श्रलिपत । अलिप्त ॥ इल्युभयपदिनः \ 

शयथ परस्मेपदिनः । 
छरती केदने । इन्तति । चकत्तं । कत्तिता । शसिऽ्यिचीःति वेद् । करिष्यति । 

कटस्यंति । श्रकत्तीत् । खिद् परिदेवने । खिन्दति) चिखेद \ छेत्ता 1 खेत्स्यति 
पिश वयवे । पिशति । पिपेश ¦ पेशिता ! श्चोत्रश्च छेदने ! भ्रदीज्याः 1 
वृश्चति । लिरयम्यासस्येति सम्प्र्ारणं- रेफस्य ऋकार. । उरत्" । तस्या "ऽचः पर 
स्मिःचिति स्थानिवद्भावान्न सम्प्रसारण सम्प्रसारण"मिते वस्योत्वं न- । चन्रश्च । 
चत्रक्विथ । वन्रष् । त्रिता व्रछ्ठ। व्रश्चिष्यति। त्रच्यति । इश्वतु । दृश्च्यात् । 

ष्टो “लिपिसिचिहुश्च'” इष्यङ्धिः अनुवन्धलोपे हि्वादगुभे असिचत्, इति ्रस्िचत । 
लंडिः तादेशे च्छौ “माव्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्ः इति उङेरङि अटि अदुवन्धरोषे 
डिस्वादुगुणायवे जअसिचतः इति रूपम् । जड मवे सलौ, चडेः सिचि “श्रो क्लि" 

इति सिचः सररोये “चोः कः" इति ङुर्वेऽटि श्रसतिक्त इनि । चकत । कृतौ ददने धातो. 

रिरि तिपि गहि अचुबन्धछोपे द्विष्वेऽभ्यासकायं “ङुहोश्चु* इति कश्य च्वतवे 

धपुगन्त ०» इति गुणे “अचो रहाभ्यां ड” इति रेषटास्परस्य तकारस्य हिषे “चकङत्त 
इति । लुडि--भ्रक्ींव् । लुडि टि तिपि तिप इकारखोपे चलौ, च्लेः सिचि “जाधं- 
धाुकस्येड” इति इटि अस्तिसिचः” इति ईटि “इट ईटि” इति सलोपे “पुगन्त? 
इत्ति गुणे “वद्वज” इति चद्धौ प्रप्ते “नेटि” इति निषिद्धे “पुशन्तख्धुपघस्य ख 
इति गुणे "लकर्तीत्ः इति रूपम् । द्वि । जव्रश्चृङ्खेदने इति धातोंटि तिपि शेऽचु- 
बन्धरोपे शस्यापिष्वेन “सावंधातुकमपित्ः इति किरच् “प्रहीञ्या ० इति सम्प 
सारणे पूर्थरूपे च श्ृश्चतिः इति ख्पस् । वत्रश्च । ओवश्चृधातोरङ्ुबन्धरेपे छिदि 
तिपि ण धारोष्टिखे “चिर्यम्यासस्योभयेषाम्ः इति सम्प्र्षारणे पूवरूपे च शश्च 
बश्च अः इति स्थिते “रद्, इति अभ्यासक्छव्णंस्य अदादेशे रपरे “वरश्च चश्च अ, 
इति जाते “हङादिः शेषः”, इति हद्रोपे "व्रश्च इति रूपम् 1 उतरचिय । किटि कचि 
धातोटिस्वेऽभ्यासकयें “किटथम्यासस्योमयेषाम्"” इस्यभ्याखस्य सम्प्रसारणे पूर्व्पे 
शशव घरच् थ? इति जाते “उरत्? इत्यभ्यासच्छवणंस्यादुदेशे रपरे च छते “हरादिः 
शेषः, इति इलो रोपे “स्वरतिसूतिसूयविधूनदितो वा” इति ऊर्दिश्वात् थक इडाग- 
मे "वच्ररिचथः इति रूपम् । इदभावपषे--घातोर्िसवे “किट्यस्यासस्योभयेषास् 
इष्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे अभ्यास्छवणंस्य “उ२द्' इति शदादेशे रपरश्सवे च 

धातुको सुगामम हो, छः प्रस्ययके परे , 

१६ मण 



३०६ मध्यसिदान्तकोमुदी- [ उकादि- 

न्रश्वीत् ¦! अत्राक्षीत् । उच व्याजीकरशै । विचति ! विन्याच } विचिचतुः ४ 

विविशुः । व्यचिता । न्यचिष्यति ¦ चिच्यात् , श्रव्याचीत् । अञ्यचीत् | "व्यच 
कुटादित्वमनसी-ति ठु नेह भवततत, अनसी'ति पदासेन छन्मात्रविषयत्वात् । उदधि 
उञ्छे । "उच्छः कणश श्रादानं कणिशायजेनं शिल'मिति यावः । उञ्छति । 
उञ्छघ्वकार । उञ्छिता । च्छद गतीन्दियमलयमूतिंभावेष । छे चः । ऋच्छति । 
ऋच्छत्यताःमिति गुणः परत्वाण्ल्यपि भवति । द्विदलभहणस्याऽनेकदलुपलक्षण- 

त्वान्बुट् 1 श्रानच्छं । आनच्छंतुः । ऋच्छिता । ऊञ्भः उत्सर्गे 1 उज्फति 1 उज्का 
कार् । सुभ विमोहने \ ज्युभति । छुलोम । "तीषसहे"ति वेट् ¦ लोभिता \ लो- 
ञ्धा । लोभिष्यति ! चप तृम्फ तृप्तौ । तृपति । ततपं। तर्पिता । अतर्पीत् । 
तृम्फति । शंस्य हित्दादनिदितामिति नलोपः । ( शे तस्फादीनां उुस्वाच्यः |) 

“कादि हषः” इति इख रोपे शरवस्यासिद्धस्वात् “स्कोः सयोया्योः" इति सलोपे 
^्रश््चभ्रस्ज इति चकारस्य षस्वे “टना ष्टुः” इति थस्य उत्वे "ववष्ठः इति । 
विचति । श्यचधातोलिटि तिपि भेऽनुषन्धरोपे क्िश्वाद्पिस्वेन “सावधघासुषमरित्"१ 
इत्ति डि्वात् “अरहीञ्याः” इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पूवश्ूपे -विचत्िः 
इति रूपम् । पिन्याच । व्यचृधाोछिटि तिपि णलि धातोषिष्वेऽभ्यासत्वे “ङिटयभ्या- 
सस्योभयेषाम्” इति;सम्प्रक्षारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पृंरूपे वि भ्यच् अः इति 
जाके “अत उपधायाः” इति च्द्धौ "विभ्याचः इतति रूपस्य । अरन्या चीत्-अन्यचीत् । टू 
घटि तिपि च्छौ सिचि इजावितौः तयोरोपे च “आधेघातुकस्थेड्' इति इटि तिप 
होप “भस्तिखिच्नोऽष्क्ते” इति $रि “ट ईटि” इति सोप “अतो इरादेकबोः, 
एति विकल्पेन शृद्धौ "भन्याचीत् इति। षृद्धयमावे-अभ्यचीत् इति । व्यचे" ुयादित- 
मिति । “व्यचेः डुटादित्वसनखिः” इस्यल्थाश्र प्रष्त्तिनं मवति । पयुंदासेन असूथिन्ना 
ससदश्षस्य इस्प्रस्ययस्येव अ्रहणात् । उन्डति । उद्धिधातोरनुबन्धकोपे तस्मात् छटि 
तिपि शोऽमुबन्धकोपे इदिस्वात् “दितो सुम् धातोः” इहि सुमि भनृबन्धलोपे मित्वा- 
दुन्ध्यादचः परे जुभोऽनुस्वारे परषवणं च छते “उन्हृतिः इति ख्यम् । धनं । ऋच्छ 
्ातोिटि तिपि णलि अनुकन्धरोपे धातो्टिस्वेऽभ्यासष्वे च्छ ष्ट भः इति 
लाते “उरत्” इति अभ्यासकऋकारस्य खडधदेश्चे “उरण् रपरः” इति रपरत्वे च जति 
नहइखादिः शेषः इतति इरो रोपे ज ऋच्छ् छ" इति स्थिते “अत मादेः” इति 
अभ्यासस्य आष्वे “तस्मान्नुडदिरः” इति हिहस्महणस्यानेकष्टुपरूश्णष्वान्युटि 
अनुबन्धोपे (भा चू ऋच्छ भः इति चते “च्छत्य॒ताम्” इति गुणे रपरे 
'आनच्छं, इति र्पम् । लोभिता, लोन्वा । ह्ुभकात्टि तिपि तासि तस्याधं- 
(णमि मानमामनि 

दे तु-नृम्फादि घातुर्भोको नुमागस्र दे, "य प्रत्ययके प्रे । 



करणम् ] खधा-इन्दुमतो-रीकादयो पेता । ३०७ 

आदिशब्दः प्रकारे । प्रकारो मेदसाद्ये ! तेन येऽत्र नकारालुषत्ास्ते तृम्फदयः । 
ततृ्फ । तृप्यात् । श्युड सुखने ! पड च । डति । एडति ! ममडं । शुनं गतौ । 
शएनति । शु्तोन । इष इच्छायाम् । ‰ईषगमी"ति छः । इयेष । (तीषे"ति वेट् । 
एषिता । एषा । एिभ्यति । इष्यात् । रेषीत् । रेषिष्यत् । कुर कौटिष्ये । गाह्क- 

यदीति दिन्त्वम् । चुकुरिथ । बुकोट । चुट । कुटिता ! धु संश्लेषणे ¦ पुटति । 

दुपट । पुटिता । स्फुर विकसने ! स्फुटति ¦ पुस््ेट । स्फुटिता । सपर सपु 
सश्वरने । स्फुरति ! स्फु्ति । ₹डुरतिस्फुलस्योर्निनिविभ्यः ।८।३। ऽद निर्मि- 
विभ्यः परयोः स्छुरतिस्फुलन्योः सस्य षत्वं वा स्यात् । निःस्फुरति ! नि ष्फुरती- 
त्यादि । श स्तवने । "परिणतगणोदंयः' । नुवति । जुवतः ! युवन्त । चुनाव ! 
सुविता ॥ इति ुरटादय. ! 

टुमस्से रुद्धौ ! मज्जति । ममज्ज ¦ भस्निनशोरिति हम् । ( मस्नेर- 
श्ट्थाप्पू्ौ सुभ्वाच्यः। } संयोयादिज्लोप । समस्य । ममज्जिथ । मक्ता । 

धातुकलवे “तीषसषछभद्षरिषः" इति इडविकर्पे “पुगन्त, इति गुणे तिपो डवे 
टिलोपे च “लोभिता, इति । इडभावे “श्षस्तथोर्धो ऽधः” इति तस्य धस्वे “छं लघ् 
श्श्ि" इति भस्य बस्वे “पुगन्तः इति गुणे छोन्धा । इच्छ त । इष इच्छायां घातो 
टि तिपि चेऽनुबन्धशोपे “दइष्ुगमिधमां ट" इति षकारस्य छुकारे “छे खः, इति लुकि 
अनुबम्बरोपे “स्तोः श्चुना श्चुः” इनि श्चुत्वेन चकारे “इच्छति, इति रूपम् । किरि- 
इयेष । किटि तिपि णलि द्विस्वेऽभ्या्स्वे “हलादिः शेषः” इति हरो कोपे ष इव घः 
षति जाते “अभ्यासस्याक्षवर्णेः इति इयि शहयेषः इति ! स्फुर निस्फुलद्योरिति । मूर्ध. 
व्य दुश्यधिङतम् । “सिवादीनां वा इत्यतो वेष्यनुवतंते ¦ तदाह --त्व रः न्यादि- 
ति । निश्फृरति न्विस्ुरति ! निरपूर्वकस्फुरधातोरुटि तिपि शे “स्फुःरतिस्फुरुश्योभिनि. 
विभ्यः” इति धालोरसक्ारस्य वा षत्वे ^निःष्फुरतिः इति, तद्भावे तु "निःस्फुरतिः 
इवि । लुनाब ' णूष्ातेङटि तिपि णलि अुबन्धरोपे धाताोद्ितवेऽभ्याक्वकाये “कृता- 
कृतप्रसङ्गो विधिनिसत्यः इति निस्यस्वत् “अचो भ्गिति" इति ृद्धौष्लुनौ ञः 
इति जाते “एचोऽयवायावः इति आवि श्ुनावः इति रूपम् । 

ममञ्ज । भर्न्धातोषिटि तिपि णलि “मस्ज् अ इति जाते “छिदि 
धातोः", इति हिव्वेऽम्थासष्दे हरादिशेषे म मस्ज् अः इति जति श्युस्वेन खस्य 
क्त्वे “छवसा जर् श्चि” इति अस्वे ममञ्ज, इतति रूपस् 1 मद्भूना ! मस्न् धातो्धटि 

श्फुर-- निर, नि भौर विः उपृ्तगंसे पर स्फु रौर ॒सस्फुल' धातुके कारको षठ 
डो, विकल्पे । 

मध्ने--“मस्नः धातुके भन्त्य ( जक्रार ) से पूवं तुम् हो, 



३०८ [ ठदादि- 

मङ्दयति चोः क रिति'कुतवेन जत्य गः । तस्य “खरि चे"ति कः । शनु्वारस्य 
ययौःत्यवुस्वारस्य डः ) अरमाश्षीत् । अमारक्ताम् । श्रमादश्चुः । खजो भङ्गे । रुजति । 
रुरोज । रोक्ता । रोचयति । ् रौक्षीत् ॥ भुजो कौरिद्ये । भुजति ! बुभोज इत्यादि 
रिवत् । विशा भ्रवेशने । विशति ! विवेश । वे । अविक्षत् ¦ शशा ्ामर्थने । 
श्रामशनं-स्पशंः । शति । ममशं । म्र । मष्ट 1 ग्रद्यति । मदयति । खशतु । 
्ण्रशत् । प्शेत ।! गृश्यात् । अनुदात्तस्य चडूपवे"त्थम् ¦ स्प्रशगृशे्ति च्जे 
सिज्पा । अभ्रा्षीत् । श्रमात् । शल इगुपधे"ति क्सः । श्रगरक्षत् । षद्ल विश- 

तिपि ताति भजुबन्धरोषे तिपो डत्वे टेङपे अन्यहट्परे ““मस्जिनश्षोंछिः इति 
सूत्रेण धातोरन्प्यादचः परे लुमि प्राप्ते "मरजेरन्त्याष्पूवो जुम् वाच्यः? इति वातिक 
बलात् अनुबन्धलरोपे “स्कोः” इति कोपे “चोः कुः इति जस्य गे “खरि च"इति 
गस्य कत्वेऽुस्वारे परसवणे च छते 'मडक्ता' इति । भमाङचीत्। मस्ज॒घातोलंडि 
अटि तिपि त्तिप इकाररोपे च्छः सिचि इ वावितौ तिणोऽप्रकतक्छारस्य ईटि “मस्जिन- 
शोसंलि इति नुभि ““मस्नेरन्त्यास्पु्वौ चम् वाच्यः इति वार्तिकबलात् सकारास्परे 
जाते “स्कोः खयोगाधोः”” इति सस्य रोपे “वद््रजहटन्तस्था चः इति जस्य गत्वै 
“खरि ख” इति गकारस्य कस्वे “नश्चापदान्तस्य श्रि” इत्यनुस्वारे “अनुस्वारस्य 
ययि परसतणं.” इति परसवण ““आदेकञप्रस्यययोः" इति सस्य षस्वे 'जमाक्तीत् 
इति । अरौक्षीत । लुङि अटि तिपि च्छो सिचि “अस्तितिचः" इति ईटि “चोः कुः 
दरति जस्य गष्वे “खरि चख इति गस्य कसे तिप इरोपे सकारस्य षष्वे क् ष॒ 
संयोगे क्ते “वदन ० इति चद्धौ विहिते (भरौ कीत्ः इति रूपम् । आमन इनि । 
आमद्नं स्पशः । चष्ट । शश्धातोद्धरि तिपि अचुबन्धलखोपे तालि तिपो डत्वे टेखोपे 
“अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्यतरस्याम्”” इति विकस्येन अमि अनुषन्धरोपे मिच्वाव् 
“मिद् चोऽन्त्यास्परः"” इति नियमेन अन््यादचः परे जते जश्त्ञा, इति भूते 
“हको यणचि,” इति यणि जनुबन्धरोपे “वश्चञ्चस्ज०” इति षस्वे ष्ट्स्वे च श्खष्टाः 
ति । अमोऽभावपक्े “पुगन्तरघुपधस्य च इति गुणे “मष्टा इति रूपम् । चमाक्ीत् । 

मृद्धातोटंडि अटि तिपि अनुबन्धरोपे च्छो “स्पश श्रशक््षतृपटपां च्छः 1 सिञ्वा 
वाच्यः इर्ति वातिंेन विकल्पेन च्रेः सिचि जनुबन्धरोपे “अनुदात्तस्य चदंपध- 
श्यान्यतरस्थाम्” इति वेंकहिपकेऽमि मरपे अशस्तिः इति स्थिते तिप इरोपे 
यणि शरश्च इति षवे “षढोः कः सि? इति षस्य कत्वे सस्य षरस्वे "“'अरितिसिचः? 
इति ईटि “वदुब्रज० इति बद्धो 'जस्नाीव? इति रूपम् । अमोऽभावपदे वैकलिपषे 
शठः सिचि छते हरन्तरक्षणाषचदधौ अमाक्षीत् ' इति । सिजमावे च “शर इगुपधात्” 
इति श्ठेः स्थाने क्सादेशेऽनुबन्धरूोपे “्रश्च०» इति षष्वे “वोः कः सि” इति षस्य 



शरकरणम् ] सधा-इन्दुमती-रीकाद्धयोषेता । २३०४ 

रणगत्यवश्रादनेषु । विशरणं--दुःखम् । "पाघ्राभ्मे'ति सीदादेशः । सीदति । सदि. 
रप्रतेः ।८।२।६६! निषीदति । न्यषीदत्! सदेः परस्य लिटि ।८)३।११८। 
सदेरभ्यासात्परत्य सस्य षत्वं न स्याह्विटि । निषसाद । स्वादं ! सेदुः \ सेदु. । 
सेदिथ-ससत्थ ! सत्ता । सत्स्यति । लदित्वादद्-श्रषदन् ! शदुलु शातने । श्रादेः 
शितः 1 १।३।६०। शिद्धाविनोऽस्मात्तयनौ स्तः । शीयते ! शीयताम् ! अशीयत । 
शौगेत ¦ शशाद । शत्ता । शत्स्यति । श्रशदत् । श्रशत्स्यत् । क विचतेपे \ त 
इद्धातोः ।७१।१००] ऋदन्तस्य घातोर ङ्गस्य इत्स्यात् । किरति \ ̀ ( इच्वोखा- 

भ्यां गुण्रद्धी विप्रतिषेधेन ! > बदिः । वकार । चक्रतुः चकरः ! चतो 
चाः 1 करिता! करीता । करिष्यति । करीष्यति । “हत्ि चेति दीधः । ङ्किरतो 

कर्वे काटपरकस्वात् सस्य षस्वे कषसंयोये हे शृतः इति । सीदति । षदूधातोकटि 
तिपि शे अुबन्धरोपे “पा्ाध्मा० इति सदुः सीदादेशे खयोगे च छते "सीदति 
इति रूपम् । शदेः शित इति । “अनुदात्तङितः” इत्यतः शआात्भनेपदमित्यजुवतंते! श 
इत् यस्य सः शित् । श्प विवद्धितः। शिति विवक्तिते सतीष्यथः । तिदस्पत्तः पूवं 
साव॑धातुकाश्चयस्य शपोऽसम्भवात् । तदाह--शिद्धाविन इति । सीयते ! शदुलृलातने 
इति धातोखटि “दादेः शितः इति आस्मनेपदस्वे ते समागते “तुदादिभ्यः शचः” इति 
शेऽनुबन्धलोपे “पा्राभ्मास्थास्ना” इति शदः स्थाने क्ञीयादेशे “टित आष्मनेपद्ा 
नाम्” इति ररे्वे {“श्लीयते, इत्ति । टत शडातोरिति । छतं इति धातोविक्ेषणस् । 
त्न्तविधिः । अङ्क्येस्यधिक्कतम् । तदाह--दन्नस्येति । किरति । दटविदठेपे धातोर्टि 
तिपि रोऽनुबन्धरपे “छत इद्धातोः" इति छत इदादेशे “उरण् रपरः” इति रपरे च 
छते "किरति, इति रूपम् । अकारीत् ¦ छुडि अटि तिपि तिप इलोपे ष्ठो ष्ठेः सिचि, 
अनुबन्धलोपे “आर्धधातुक शेषः” इति किच आधंघातुकसक्लायास् “जाधघादुकष्ये 
ड» इति सिचः सखस्य.इटि अनुबन्धलोपे ““अस्तिखिचोऽए्कछे इति तिपस्तकारश्य 
ईटि “इट इटि” इति सशरोपे “अष्टः सवर्णे दीः, इति इकारश्य ईेकारेण सह दीर्घः 

सदिर~-ध्रतिः भिन्न “सदः धातुके सकारको षक्रार ह्ये । 
सदेःपरस्य~-प्रम्याससे पर "सद सकारो षक्र नशं हो "लिद्के परे ! 
शदेः शितः--शिद्धावी श्रद्" घातुसे (तङ श्रौर त्रान् ह । 
ऋत-( दीं } ऋदन्त वातुके श्रङ्ग( ऋ) को श" हो । 
इष्वो--सस्व श्रौर उच्वकी शपेय पूवेविप्रतिषेधेन यण श्रीर इद्धि दी हो! 
किरतौ--+उ५ उपसगे पर "क षातुको खंडागम हो, छेदन अथं यदि गम्य 

मान रहे। 



३१० मभ्यसियान्तकोसुदी-- [ उदादि- 
लवने ।६।१।११७ उपाक्किरतेः खट् स्याच्छेदनेऽथ । उपर्किरति । ( अडम्यास- 

व्यवायेऽपि सखकास्पूवं इति वक्तव्यम् । ) उपास्किरत् । उपचस्कार । 
डिसलायां ध्रतेश्च ।६।९।१४६॥ उपालतेश्च किते. खट् स्यात् हिखायाम् । उपस्कि- 
रति । प्रतिस्किरति ॥ गृ निगरणे । अचि विमावा ॥८।२।२१। गिरते रेफस्य 
लत्व वा स्यादजादौ प्रत्यये परे । गिरति । गिलति ! जगार । जगाल्ल । जगरिथ । 
जगिथ । गरिता ¦! मरीता । गलिता! गलीता ¦ पच्छ ज्ीप्सायाप् । `महि- 
उपेति संप्रसारणम् } प्रच्छति । पग्रन्छु । पप्रच्छतुः । प्रच्छ: । प्रष्टा ) प्रद्यति । 
प्राक्षीत् ॥ इति परस्मेपदिनः १ 

“विचि शद्धः परस्मदेषु” इति शद्ध "अकारीत् इति रूपम् । उषादिति ! “उपात् 
परतियण्ने” इत्यतस्तदनुङ्त्तेरिति भावः! इडिति ! “सुटुकारपूवंः, इष्यतस्तदनुषृतत- 
रिति भावः } उपस्किरति । उप किरति? इति स्थिते “किरती रुवने” इत्ति सुटि उड- 
वितौ दित्वादाच्ाशयवे “उपस्किरति, इति ¦ “अडभ्यासब्यवायेऽपिः? इति वातिकम् । 
“सुट् कासपूरवः?» इश्यनुशत्तिरुभ्यम् । उपारिकरत् । इत्यत्र “उप अ किरत्? इति दशायां 
“"लडभ्यासम्यवायेऽपि सुट् काश्यूवे इति वक्तष्यम्” इति वार्तिकेनाटञ्यवधाने सत्थपिं 
ककारास्पूवं सुडगमे विदिते 'उपास्किरत्? इति रूपम् । उपचस्कार । "उप चकार" इति 
्यवस्थायास् “भभ्याक्षभ्यवायेऽपि सुट् कासूल इति वक्तव्यम्” इति अभ्याससंजञक- 
ज्यवघानेऽपि काष्पूर्वमेव सुटि जते 'उपचस्कारः इति । हिसाया प्रतेश्चेति } चक्रारा- 
दुपादिति सुच्चीयते, तदाह--उ पादिति । उपस्किरति । “उप किरति इति स्थितौ 
"'हिसायां अतेश्च, इति सुटि उपरस्किरति, प्रतिस्किरति इति । श्चि विभाषेति । 
“प्रो यदिः इत्यतः अः इत्यनुवत॑ते । “छ्पो रो ङः” इत्यतो रोरु इति, तदाह-- 
गिरतेरिति । एृच्छति । भच्छुधातोरुटि तिपि शेऽनुबन्धोपे हास्थापिच्वेन “सावधातुक. 
मपित्" इति दिष्वाव् “ग्रहीऽ्या” इति सप्रसारणे “खम््रसारणार्च” इति पूरूपे 
परह्किं । पमरच्छ । भच्छुधातोङिटि तिपि णलि अनुबन्धरोपे धातोह्टित्वेऽम्यासस्वे 

"ङिव्यभ्यासस्योभयेष्पम्”” इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूवंरूपे उदुरच्वे रपरे, च दरादि- 

शेषे श्रपण इत्ति रूपम् । अप्राकीत्। भ्रच्छंधातो ङ्क अटि तिपि च्च्य सिचि 

“वश्च ०» इति दुस्य षवे “डोः कः सि? इति षस्य कत्वे सस्य षत्वे तिप 
इरोपे "“असितिसिचोऽप्क्त इति ईटि “वद्रज०”” इति बुद्धौ “जप्राकीत्ः इति । 

जडभ्या--“्रट्? च्रौर श्रभ्यासखण्कं व्यवधानमैेमी उपगत परनक्कु भदको घट् शे 

शरीर वह "य॒द्? ककारसे पूवं दो-ेसा कहना चाब । हिसा--उप' तथा “प्रततिः उपसगे 

पर् कू" षातुको “घुट् हो, हिसा अधम । अचि-- गु" भादुक रेफको "लत्व" हो, श्रनादि 

अस्ययके परे । 



भरकरणम् ] खष्क-इल्दुमती-टीकादयोपेता । ३१९१ 

ध्याऽऽटमनेपदिनः ) 
ङ् आदरे ! श्ाद्रियते ! ददर । आदद्रिषे । श्रादत्त ! ्रादरिष्यते । ध्युङः 

श्वस्थाने । ध्रियते । द्रे । सङ प्राणत्यागे । चियतेह्ःङज्िडेश्च ।१।२।६१। 
लुदलिलेः रितश्च अह्ृतिभूतान्णडस्तङनो, नान्यत्र । डिन्वं स्वराथम् । रिङश्यग्लि- 
ङः । इयद् । प्रियते । ममार । ममथं । सश्रिव । मभ्रिम । मक्त ! मरिष्यति । 
षी । श्रत् । श्मरिष्यत् । पृङ् व्यायामे । प्रायेणाऽय 'व्याद्'पूवेः ! व्याश्रियते ¦ 
व्यापगप्रे । व्याप्ते । व्यापरिष्यते । 'हस्वादङ्वा'दिति सिज्लोपः। व्यत ! व्याएषा- 
ताम् । ज्रुषो प्रीतिखेवनयो. \ जुषते । जुषे! जोषिता । ओविजी भयसच्वलनयोः ! भै 
णायसुत्पूवः । उद्विजते 1 {वि जञ इद् ।९।१।२॥ विजेः पर इडादिप्रत्ययो डिद्त् स्यात् । 
उद्धिजिता ! उद्विनिष्यते ¦: श्रोज्ज्ञ श्रोल्लस्जी तीडायाम् । लजते ¦ लेज । 
लज्जते । लज्ञजे ॥ इति तुदादिः ॥ ६}! 

भ्रियनेलंडलिञेश्वे, । “जनुदानतङ्किलिः इव्यतः आस्मनेपदमिस्यजुवतंते । 
चकारेण “शदेः जितः” इस्यतः शित इष्यनु्कष्यते । प्रङ़तिभूतादिष्यभ्याहयम् । 
तदाह~ठङ लिडोरिनि । जिने । बद्ध धातोररि, छटस्स्थाने “श्ियतेकु शकि शभ 
इति ते “बुहादिम्बः क्षः” इति शोऽनुबन्धरेपे ““रिषक्षयग्किष्कध्च” इति रिढयदेशे 
रोपे “जचिश्जु ० इति इयङ्कि “टित भस्मनेषदानां ठरे” इति टेरेत्बे 'श्ियते, इति 
रूपम् । ममार । सृङ्धातोषिटि तिपि णलि जातोद्विस्वेऽभ्या्त्वे “उरन्” इति अदा 
देशे रपरे “हन्मदिः शेषः" इति रोपे “वा्व॑धातुकाधधाह्ुकयोः> इति गुणे रपरे 
“अत उपधायाः, इति बद्धौ "ममार इति । व्यापप्रे । छिटि तादेशे तस्य पएश्षादेशे 
दवित्वेऽभ्याससशे “उरत्” इखि अद्ादेशे रपरे हरादिशेषे यणि च “उ्यापमरेः इति रूपम् । 
विज इट् इनि । भगाद्भुटादिभ्यः, इष्यः छ्िदिस्थनुवतते । तदाह---+जेः ८र 12 
उद्धिजिना । लुटि वादेशे तासि इटि तिपो डत्वे ताः डिश्वाट ऊप “विज इटः” इति 
इटो खिद ज्ा वाद् गुणाभावे 'उदधिनिता' इति रूपम् । जोर्जी-गोङस्जी = बीडायाम् । 
ओदितौ । लज्जते ! जते ! ठेजे-ख्लञञे , रुजिता-रूभ्जिता 1 रजिष्यते-रुडिजभ्यते 1 
कजतामू-लञ्जताम् ¦ जङरूजत्त-अरूऽजत } रजेत-रूऽजेत 1 रुजिषीष्ट-रञ्जिषी्ट । 
अरुजिष्ट । भरूग्जिष्ट । अरुक्जिष्यतं । जअरूञ्जिष्यह् । इत्याहि । श्त ठउदादयः ) 

श्रियते-छङ , लिड आर “रित् भत्ययकं प्रकृतिभूत शक धातुते दी 'नङः तथा 
भानः ( आसनेपद ) हो--श्न्यत्र नहीं । विज इट--विज्? घातुसे पर॒ इडादि प्रत्यय 
डिद्रव् दो 

इसप्रकार “इष्दुमतीः दीका तुदादिप्रकरण समाप्त हश 



अथ र्धादिप्रकरणम् | 
तन्रोभयपदिनः 

रुधिर् आवरणे । रधादिभ्यः खम् ।३।१।७८। सधदिभ्यः श्नम् स्यात् 
व््रेथे सविधातुके परे ¦ शपोऽपवादः \ मित्वादन्त्यादचः परः । नित्य 
त्वाद् गुणं वाधते । सणद्धि! श्वसलोरटल्तेपः । “फरो फरःति धलोपः ! 
णत्वस्याऽसिद्धत्वादवुस्वारः 1 परसवणंः । तस्याऽचिद्धत्वाण्णत्वं न । न पदान्ते'ति 
सूतरेणाऽलुस्वारपरसव्रणेयोरज्ञोपो न स्थानिवत् । शन्दधः । रुन्धन्ति । रुणत्सि ! सन्दः 
खन्द ) सेणभ्मि । खन्ध्वः | सन्ध्म" । न्धे \ रन्धाते । रुन्धते । शन्त्ते । सन्धये । 

रन्द्ध्वे । रन्धे । शुन्ध्वहे । रनष्महे } रुरोध । सरुधे ¦ रोद्धा । रोत्स्यति । रोत्स्यते 
रुणदघु । इन्धात् । रन्डाम् । सखन्धन्तु । सन्धि । रुणधानि } रुणधाव । रुणधाम । 
रन्दाम् । रुन्धाताम् । रुन्धताम् । रन्द्स्व । रुणधै । रसणधावहै । रुणधामहै 1 
अरणत्-द् । श्रश्न्धाम् । श्ररुन्धन् । (्दश्चे'ति सः । अरण । अरुणत् दू । शरस 
न्धम् । शअरुन्दध । रुणध् । अरन्ध्व । अरन्प्म । अखन्द्र 1 अरन्धाताम् 1 स- 
न्धत । श्रन्वाः । अहन्धाथाम् । श्सन्ध्वम् । रुन्धि । शछसन्भ्वहि । श्रनप्महि । 
समानाश्रय अ्रामीयत्वेन श्क्लोपस्याऽसिद्धत्वादनिदितामिति नलोपो न } रुन्ध्यात् । 
रुन्धीत । रुभ्यात् । श्त्खीष्ट । अरुधत् । श्ररौत्सीत् । “लिडसिचाःविति कित्वम् । 
रुद । भरोत्स्यत् । श्ररोत्स्यत । भिदिर् विदारणे । सिनत्ति । भिन्ते ¦ द्िदिर् 

रवादिभ्यः इनभिति 1 कश्रथं सावधातुके परे रधादिभ्यः शनम् प्रस्यषः स्यात् 
स्वाथ इत्यथः । तदाह--रापोऽपवाद इति । रुणद्ि । रुधिर आवरणे इति धातुतो छृटि 
तिपि “रधादिभ्यः श्रम्» इति श्नमि अनुबन्लोपे “मिदचोऽन्त्यात्परः” इति सुत्रब. 
छात् अन्त्याचः परे श्नमि प्रध्ये ते स न धति, इति जाते “अटङकप्वाडः” इति 
णत्वे “श्चषस्तथोर्धोऽघः", इति त्तिपस्तस्य ध्वे “इलां जश् श्चि इति धस्य द्वे 
'हणद्धि इति रूपम् । रयो ! रुधधातोरिटि तिपि णलि धातोह्ितवेऽभ्यासस्वे इरादिः 
शेषे “पुगन्तलघूपधस्य चः, इति गुणे 'र्रोधः इति रूपम् ! अरुणत् , भ्ररुणद् । स्थधघा- 
तोल, तिपि, तिप इकाररोपे श्नमि मनुबन्धलोपे मिचखादृन्ध्यादचः परे 'अदनधव्ः 
इति जाते “शअुङ्खप्वाङ््, इति णष्वे “हद्डथादिना» तलोपे “क्लं जल्ोऽन्ते, इति 
भश्य दत्वे “वाऽवस्षाने?” इति दुस्य त्वे भटि “अरणत् , अर्णद्” इति । भिनत्ति 
भिदिरजातोरूटि तिपि श्नमि अनुबन्धरोपे “खरि च” इति दस्य तस्वे "भिनत्ति, 1 

दभादि--रषादि गणपटित बातुश्रोते “इनम्” प्रत्यय हो, कवरं धंक सावंषातुकक परे । 
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दंधीकरशे । छिनत्ति । छिन्ते ! युल्ञिर् योगे । युनक्ति । युक्ते! रिचिर विरै- 
चने ! रिणक्ति । रिङ्क्ते । रिरेच \ रिरिचे ! र्ता ! अरिणक्ू । श्चसिचित् । श्रक्तीत् । 
्ररिक्त। धिचिर् प्रथग्भावे। विनक्ति! विषक्ते । च्ञुदिर संपेषरो । श्चणत्ति ) छन्ते \ 
क्षत्ता । श््चदत् । अ्क्षौत्सौत् । श्चष्ठत्त । ऊच्छदिर दीस्िदेवनयोः । दृणत्ति । 
छन्ते । चच्छदं । श्सेखिची"ति वेद । चच्छदिषे ! चच्छत्से । दरदिता । छदिष्य- 

ति । छत्स्यति । अच्छुदत् ! ्रच्छर्दीत् । अच्छर्दिष्ट ¦ उतृदिर् दिंसाऽनादरयोः 1 
तृणत्ति । तन्ते । 

श्रथ परस्मपदिन \ 
छरती वेने । कृणत्ति ! आर्धधातुके तौदादिकचवत् । छह हिसि हिसायाम् 

तणह इम् । ५१।६२। तरह" भमि कते इम् स्याद्वलादौ पिति । तृरोडि ! चृण्ठः । 
ततहं ¦ ठ्हिता । नृखेट् । श्चाश्लोपः ।६।४।२३। भ्रमः परस्य नस्य लोपः स्यात् । 

दिनत्ति । जिर्हिस । हिंसिता । उन्दी क्केदमे । उनत्ति । उन्तः ) उन्दन्ति । उन्दा- 

इति । एव िदिरधातोरपि वोध्यम् ! युनक्ति । युजिरयोगे भातोरुटि तिपि श्नमि 
जनुबन्धरोपे मिच्ादन्त्यादचः परे “चोः ऊः" इति जस्य ग्वे “खरि च इति सस्य 

कस्वे श्युनक्िः इति रूपम् । वच्छ । छुदघातोङिटि तिपि णलि भनुबन्धलोपे, धातो. 
द्विसेऽभ्यासस्वे “उरत्” इति अभ्यासऋकारस्य अदादेशे रपरे हलादिशेषे “पुगन्त” 
इति गुणे रपरे “अभ्यासे चच,» इत्ति दुस्य चच्वे “दै च" इति तुकि “स्तोः रचना? 
इति श्चुत्वेन तस्य चत्वे "चञ्छुद् इति रूपम् । 

तखेडि । वृदृधातोर्ल॑टि तिपि श्नमि अनुबन्धलोपे “ऋवर्णान्नस्य णस्वं वाच्यम्? 
इदि नस्य णत्वे "तृण ह तिः इति दुञ्चायां “तृणह इम्” इति इमागमे 
त्णह् हतिः इति द्थितं “अद्गुणः इति गुणे हो ढः इति हक्य स्वं 
“घषस्तथो ऽधः, इति तिपस्तकारस्य धकारे ष्टुस्वेन धकारस्य ठध्वे, “डो ठे खोप 
इति पूवंडस्य रोपे छते 'दृणेडि" इति । चतणेड । कडि अटि तिपि तिप इशेपे श्नमि 
शुबन्धचोपे मिचादन्त्याद्चः परे ^दृणह इम्", इति इमागमे आदुशुणे णष्वे हस्य 
दस्वे इलडथादिना वरोपे “क्लमं जश्ञोऽन्ते” इति पदान्तत्वात् ठस्य इत्वे “वाऽवसा- 
नेः इति इस्य रत्वे 'अतृणेद्” इति । दनाज्नलोप ईप । शनस््रत्ययेकदेश्चस्य शन इत्यस्य 
श्नादिति पञ्चमी । नेतिद्धक्षषष्ठीकस् । तदाह--रनमः परस्य नस्येति । रिनस्ति । हिसि्हिं 
सायां धातोकुंटस्तिपि श्नमि अनुबन्धरोपे “इदितो जुम् धातोः" इति जुमि जनुब- 
न्धरोपे "हिन च् स् ति इति स्थिते शश्नाञ्चरोपः, इति नोपे हिनस्ति, इति । 
उनत्ति । उन्दी षरेदुने इस्यसमाद्धातोलेरस्तिपि शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्नमि इते 
न 
शुणः---तृद” भादुतसे इनम्” करने प्र श्मागम हो, इलादि "पित्"के परे! श्नान्च-- रनम् 
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श्वकार । श्रौनत् । श्यौन्तात् । शौन्द्न् । श्रौतः ¦ ओौनत् । अओभौनदम् । शयस् 
व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिष । अनक्ति ! डतः! शअज्ञन्ति) आलज्ञ । आनज्िथ ! 
्मान्कथ ¦ न्निता । श्रडक्ता । अड्ग्धि । अनजानि ¦ च्रानक् ¦ श्ये; सिचि 
9२} ३९। अञ्चेः सिवो नित्यमिट् । च्रालीत् । त संकोचने । तनक्ति । तदा । 

शकारमकारयोरखोपे मित्वादन्व्याद्चः परे “शनाच्नरो प” इति नरपे - “खरि च 
इति दस्य चत्वेन तकारे च छने 'उनक्ि, इति रूपम् । उन्दाद्वकार-- उन्द् इत्यस्मा- 
द्वातोकिरि “दजदेश्च गुरुमतोऽच्च्छः" इत्याभि “आमः? इष्यनेन लिटो क्छ “करञ्ा- 
बुप्रयुञ्यते छिदि” इत्यनेन दिद्परङे ऊनोऽनुध्रयोभे छते “उन्दास् क छि इति जाते 
छिरस्तिपि दिपो णलि धातोरिव “उरत्? इस्यच्वे रपरे च कते “हलादिः शेषः? 
इस्यनेन ररोये “छुशेश्खुः इत्ति चुखे “अचोऽभ्णित्ति» इति चृद्धौ रपरे च मस्या- 
बश्वारे पररवणं च कते 'उन्दाञ्चकारः इति रूद् । ओनत् । उन्दुधातोरु तिरि 
शपि भराष्ते तम्बाचित्वा श्नमि छते अनुबन्धरोपे मित्वादन्ध्यादचः परे (उननूद् त्ति? 
इति जाते “श्नाश्चरोपः" इस्यनेन नरोपे च कृते अटि पाष्ते तम्बाधित्वा जजादिस्वाव् 
“जाढजादीनाम्”” द्रस्यनेनादि “आटश्च इत्यनेन धरृद्धौ “खरि च» इति दस्य चत्व 
“इतश्च, इति तिप इलोपे “श्रो क्षरि खवर्णे› इश्यनेन पएूवतकारस्य रोपे च छते 
“ओंनत् इति पम् । अनक्ति । ऊकारेर्सं्चक 'अन्ञ्, इत्यस्माद्धातोकुंटि तिपि श्नमि 
छते अदुवन्धरोपे भिच्वादन्त्यादचः परे जते ““रनात्ररोपः"” इति नरपे “चः ङः 
इति त्वेन जस्य गकारे गस्य चस्वेन ककारे 'भनक्छिः इति सिद्धर्शात । श्रानज्ञ । 
अभ्जघातोलिटि तिपि तिपो णलि च छते घातोष्िसवेऽभ्यासक्षम््ायाम् “हरादि 
दोषः, इष्यनेन रोपे "अ भन्ज् भः आते “अत्त अदेः” इस्यनेन दीघं “जकः सवण 
दीधे इति सवर्णदीच च कृते “तस्मान्न द्विक.” इत्यनेन जुटि उटावितौ रिष्वाद्- 
व्जेराद्यावयवे च जाते, करुते च संयोगे "आनस्ः इति । भनवर्-लन्जभातोक्षेङि 
तिपि चपि प्राप्ते तम्बधिष्वा श्नमि ते अनुबन्धे भिस्वादन्त्याचः परे “श्नान्नरोपः" 
इत्यनेन नलोपे ““इतश्चः इति इकारस्य खोक “दस्डयार्भ्यो दीघास्सुतिस्यपक्त हल् 

इत्यनेन तरोपे “चोः छः» इत्यनेन जस्य ङुरवेन गकारे “वाऽवसाने? इत्यनेन गस्य 
कस्वे “आडजादीनाम्” हत्यनेनाडागमे “जानक इत्ति ! अञः सिचीति । “इडस्यर्ति” 
इव्यतः इडिप्ययुवन्तंते । उदित्वादेव सिद्धे नित्यार्थमिदम् । तदाह--स्जेरित्याडिना ! 
्ालीत् ! अन्ञधातोल्छि छः स्थाने तिपि “चकि सुद्धि” इति च्छो “च्डेः सिन् 
शव्यनेन सिजादेशे इचाविततौ तयोरपि च । तिप दखोपे “भस्तिसिचोऽष्क्त इत्यनेन 
इडागमेऽनुबन्धरोपे “इ ईटि” इति सूत्रेण क्िचः सस्य रोपे “आाडजादीनास्? 
थ ---------------~------~-~---- 

से पर नकारका लोप हो ।जस्ैः--प्रशचः घा तुसे पर “सिचृण्को नित्य इ्डागमहो। - 



प्रकरणम् 1 सुधा-इम्दुमती-रीकाद्योचेता । २३१४ 

तच्चिता । श्रोविजी भयसश्चलनयोः। विनक्ति  विशक्तः । विज इ*डिति शित्व- 
म् । विविजिथं ¦ विजिता \ श्विनस् 1 अविजीत् । शिष्तरु विशेषेशे । शिनष्टि \ 

शिष्टः । शिपन्ति। शिनक्षि शिश्रेष ¦ शिषशेषिय । शे्ठा । शेचयति । दधिः । 
जश्त्वं । न्व् ¦ (कये सरीति वा डन्तोपः ! “शनुस्गरस्य ययि परसवणेः ¦ 
शिण्डि \ शिण्ट्डि । शिनपाणि । अशिनट् ! शिष्यान् \ शिष्यात्. । लृदित्वादद् । 
अशिषत् । अशेद्यत् ! एवं--पिष्रं संचूणने ! पिनि । पिपेष ! भओो श्रामः 
द॑ने 1 भनक्ति । वभल्ल ! वमल्िथ । वभषक्थ । मङ्क्ता ! भुजं पाननाऽभ्यवहा- 

इत्याटि च कृते “आटश्च” इति दद्धो 'जाञ्ीत्, इति । विनक्ति ! ओकार-ईकारिष्सं्ञ" 
कविज् इत्यस्माद्वातोरुटि तिपि शपि प्राप्ते तम्वाधित्वा श्नमि छते अनुबन्धलोपे 
मिष्वाद्न्स्यादचः परे “चोः कुः" इध्यनेन जस्य कत्वेन गकारे “खरि चः इत्यनेन 
गस्य कस्वै कते "विनच्छिः इति । तरि विजिथ । विज यातोरिटि मधभ्यमपुरुषे कवचने 
सिपरस्थङ छते “कटि धातोरनभ्यासस्य” इति द्वितेऽभ्यासलसक्षायामर् ““हकादि 
शेवः इति रोपे “जाधं धातुरुस्येडवरादेः* इत्यनेनेदागमे “विज इट इत्यनेन इये 
छिष्वात् गुणाभावे शविविजिथः इति । श्रविजीव् । विचधातोल्ुडस्तिपि “च्छि लुडि? 
इति च्छो “ज्खेः सिच्, इति सिजादेशे इचावितौ, सिच आर्धंघातुकष्वादिरि तिष 
इकारस्य रोपे रते “अस्तिसिचोऽक्छे” इतति तिपस्तकारस्य ईडागमे “द्र ईटि” 
इति सलोपे च छते “सिञ्छे प एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति सृोपस्य सिद्धश्वाप्सवण- 
दीघं अटि च 'अचिजीत्, इति । प्रनष्ट । लृकारेष्छक्तकक्चिप इत्यस्माद्वातोरुटि लटो 
ङर्श्थाने तिपि ज्ञपि प्राप्ते तम्बाधिस्वा श्नमि छते, अनुचन्धलछोपे सिच्ादर्त्यादच 
परे तकारस्य ष्टुत्वे च ते *शिनष्टिः इति । शण्ड । शक्जिपधाततोर्खोडि, लः स्थाने 
मध्यमपुश्पेकरुवनचचने सिपि, शपि प्राप्ते वम्बाचित्वा श्नमि ऊतेऽनधन्धलःपे भिरवाद् 
न्स्यादचः परे “सद्य पच्च”इति सेहिंमवे “श्नसोरज्ञोपः"” इस्यज्ञोपे “हुश्चतभ्यो हेधिः 
इंति देधिभावे “कं जश् च्वशि” इति पस्य इत्वे “छना टः” इति धे्ध॑स्य सवे 
“छर षरि सवर्णः इति रोपे नस्यानुस्वारे तस्य परसवण च छते श्षिण्डिः इति । 
्ररिनट् । श्िषधातोरुडि तिपि अनुबन्धरोपे श्नमि अयुबन्धरोपे मिच्वात् अन्स्याचः 
परे दते “हतश्च” इति तिप ॒इरोपे “हर्द याञभ्योः इति वरोपे “श्रमं जशोऽन्ते 
इति षस्य जश््वेन डकारे “वाऽवसाने इति चत्व, अरि च छते 'अक्षिनट्, इति । 
चव्वामावे--'भश्िनड्, इति । बमलिथ ¦ मन्जधातोखिंटि, लटि रः स्थाने मध्यम 
पुरषेकवचने सिपि, सिपः स्थाने थलि, धातोद्ंषे अभ्याससंक्तायां हड्लोपे इरि पराप्ते 
“उपदेशेऽत्वतः, इति निषेधे “चतो भारद्वाजस्य, इति वेरि “अभ्यासे चर्च, इति भस्य 
रत्वेन वकारे बभञ्िथ, इति । इडभावे--जस्य गत्वे गस्य कत्वे नस्यानुस्वारे “जनु- 



३१६ मभ्यखिद्ान्तकोघ्ुदी-- [ सधादि- 

रयोः । अनक्ति । भोज । भोक्ता । भोदयति । भुनक्तु ! श्रभुनक् । भुजो 

नवने ।२।३।६६॥ युजोऽनवने त्नौ स्तः । ओदनं भुक्ते ! श्नवने किम् १ 
महीं भुनक्ति । 

्थात्मनेपदिनिः । 
जिडहन्धी दीप्तौ । इन्द्रे , इन्धाते । इन्धते । इन्त्से । इन्धाश्चके । इन्धिता । 

इन्द्वाम् । इन्धाताम् । इन्धताम् । इने ! एेन्ध । एेन्धाताम् । ठेन्धत । एेन्द्ाः । 
षिद् विचारण । चिन्त। वेत्ता खिद देन्ये। खिन्ते। चिचिदे। चेत्ता, 
खेत्स्यते । चिन्ताम् ¦ श्खिन्त । इति रुधादिः ॥ ७ ॥ 

स्वारस्य ययि परसवणंः इति परसवं च छते (वभमडक्थः इति । युनक्ति । भुज् 
धावोरुटस्तिपि सार्व॑धातुुसक्तायां श्नापि प्राप्ते तम्बाधिष्वा श्नमि इतेऽनुबन्धरोपे 
“चोः ऊः जस्य ऊुत्वेन ग्वे गस्य “खरि च इति चत्व श्युनच्छि इति । 

भसुनक्। भ्ुज्धातोरंडस्तिपि अयुबन्धरोपे खावेध्ावुकसज्ञायां शपि प्राप्ते श्नमि 
ते अनुबन्धरोपे अडागमे “इतश्च इति तिप इरोपे तस्य “हरडयाऽभ्यो ०» इति 

रोपे जस्य कते चत्वं च ते 'अयुनकः इति । युजोऽनवने । अवनम्-रचणम् , तत्तो 
ऽन्यत्र भुनेरास्मनेपद मिस्यथंः) भुङ्त-युज्षातोलंटरुकारे (ुजोऽनवने' दइश्यास्मनेपदे 
तभ्रव्यये श्नमि छतेऽचुबन्धरोपे “शन सोरछ्छोप, इत्यरोपे “चो ऊः, इति छत्वे चस्वे च करते 
अनुस्वारे परसवण “दित आत्मनेपदानां रे” इतति टेरेष्वे च “युडनक्तेः इति। इह उप. 
भोगो भुनेरथंः । धातूनामनेकार्थ॑स्वात् । मही युनक्ति इत्यत्रावनाथकत्वाच्च तङः 

रन्धाद्वक्रं । इन्धूधातोडिरि “इजादेश्चः इश्यामि “जमः इत्यनेन लिटो 
लकि “'छर्वानुप्रयुञ्यते छिदि” इत्यनेन लिट्परककरजनुप्रयोगे रश्थाने ते छते 
हइन्धाम् कर त इति जाते ““छ्टि धातोरनभ्यासस्य” इति हिरवे “उरत् इत्यने 
नाभ्यासऋवणस्यादादेशे रपरे च छते “हलादिः रोषः इत्यभ्यासरोपे “ऊुहोश्वुः 
इति चुध्वे “हिरस्तक्चयोरेक्षिरेष्" इत्यनेन तश्य पएश्ञादेशे “इको यणचि, इति यणि 
मस्याजुस्वारे परसवर्णे च छते “न्धान्चक्रेः, इति । {वन्ते - विद्धातोखंरि रूःस्थाने 
तादेशे, श्नभि अुबन्बरोपे भन्स्याचः परे “सनसोरस्छोपः” इव्यरखोपे “खरि च» 
इति चतवं “श्रो श्रि सवण इति पूवतकछारस्य रोपे टेरेष्वे च ज्घृते "विन्ते, 
इति । इति ङवादयः । 

युजो--भनवन ( रक्तणसे भिन्न ) भ्म “भुज्? नायुत्ते भात्मनेपद हो । 

इसप्रकार “इन्दुसतीः दीकार्मे रुषादि प्रकरण समाप्त हृश्रा | 



अथ तनादिश्करणम् । 
( श्रथ स्वरितेतो, नलितश्च-उभयपदिनः ) 

तसु विस्तारे! तनादिद्ञ्भ्य उः 1३।१।७६॥ तनादेः, कषश्च उः प्रत्ययः 
स्याक्कत्रंथे सावधातुके । तनोति । तुते 1 ततान । तेने । तनिता । तनिष्यति । 
तनिष्यते । तनोतु । तसुताम् । श्रतनोत् । श्रतन॒त । तद्ुथान् ! तन्वीत । तन्यान् ¦ 

तनिषीष्ट । शतनीत् । श्रतानीत् ! तनादिभ्यस्तथासोः 1२१४७६। तनादेः 

सिचो वा लुक् स्यात्तथासोः \ नुदात्तोपदेशे'ति नल्लोप' । अतत ! तनिष्ट । 
अतथाः । अतनिष्ठाः \ अतनिष्यत् । शअतनिष्यत । षणु दाने ! सनोति । ससुत \ 

ननादिङ्न्म्य उः । तनादेः क्जश्च उप्रत्ययः स्यादिति सुत्राथः । शपोऽपवाद् शनि 

अनेन छाल्विषय एवास्य प्रषत्तिरिति सुचितम् । “साव॑घातुके यक्,” इव्यतः सावं. 
धातुक इति “क्तरि शप्» इत्यतः कन्तरीति चाुद्त्तेरिति मावः } ननोति । तच 

इश्यस्माद्धातोरंटि तिपि शपि प्रासे तम्बाविस्वा “तनादिद्चञ्भ्य उः दस्युप्रव्यये 

'सावंघातुकाधंधातुकूयोः"› इति गुणे च छते “तनोति” इति । तनुते तच् इस्यस्मा- 
द्वातोरास्मनेपदे कटस्ते प्रस्यये "कतरि क्प” इति इपूव्रप्ते तम्बाधित्वा “तनादि 
कृर्भ्य उः, इति उविकरणे, प्रत्ययस्य तस्य सावंधातुकववात् “साव॑धातुकरूमपित्? 
इति डिस्वादृगुणामावे “दिव अआगरमनेपदानां टेरे” इति टेरेष्वे च कृते 

तनुते, इति । अनानीत् ¦! वनूधातोलडिः दो छः स्थाने तिपि घलुबन्धोपे 

अडागसे च छते “च्छ लुडि» इति च्छो, “श्रेः सिच्, इति सिजादेशे इचावितो, 

इटि छते, तिप इकारस्य रोपे ° भस्तिसिचोऽपक्ते” इतीडारमे च कते ट ईटि 

इति सोप, सवणंदीधै “अतो हरदेलंघोःः इति विकल्पेन चद्धो च “अतानीत् 

इति । वृद्धथमावे-- च्तनीत्' इत्ति । तनादिभ्यस्नथासोरिति । “गातिस्था० इत्यतः 
सिच् इति “ग्यत्त्रिया्प॑० इस्यतो छुगिति “विभाषा घाघेद्०* दस्यो विभावेति 
चायुवते । तदाह---नादेरित्पादिना । श्रनन ` तनूधातोद्धुडि, छः स्थाने भात्मने- 

पदे तादेशे अडागमे अनुबन्धरोपे “च्छि लड" इति च्छो, चेः सिजादेशे इष्वाविती 
“'तनादिभ्यस्तथासोः" इत्ति सिचो दकि “अनुदात्तोपदेश्चवनत्तितनोत्यादीनामलुना 

सिकरोपो श्चि इत्ति” इत्यनुनाद्िकनकारस्य रोपे "अततः इति । सिचो रोपाभावे 

तनादि-तनादिगण पठित धातु श्रौर घन् षातुते 'उ' प्रस्यय हो, कंथक सावंषातुकके परे । 
नोटः-- नादि कदनेसे (कृञ! षातुका भी रशण होता दी किर (@न्'का पृथक् उपादान 

क्यो किया गया, इसते सिद्ध होता है क्षि गखद्यंमनित्यम्.~-गणकायं श्रनित्य ६ । 
तना--तनादिसे पर ^स्िच्'का युक् (लोप) दो (त, भौर ध्यास्ःके परे, निकसे \. 



३१८ मभ्यसिदान्तकोञुदी-- [ तनादि- 

ये विभे्यात्वम् । सायात् । सन्यात् । जनसनखनां सञ्मलोः 1६1४1७२ 
एषामाकारोऽन्तादेशः स्याज्मलादौ सनि, मलादौ कडिति च ¦ श्रसात। 
असनिष्ट । असाथाः । असनिष्ठाः । क्लुं हिसायाम् । क्षणोति । क्षणुते । शह्यच- 
न्ते'ति न ब्रद्धिः । शअक्षणीत् । अक्षत । चक्षणिष्ट । अक्षथाः । अणिः । ्तिखु 
च । उप्रत्यये लधूपधयुणो वां । क्षिणोति । च्ेगोति ¦ च्तेणिता । अन्तेणीत् । 
अक्षित । शरेणिषट । ठर अदने ¦ वृणोति । तणोति । तृखुते } तशुते । घृणु 
दीप्तौ । धृणोति । धणोति ! डज् करणे । करोति । “श्रत उर्सार्ववाठकैः । 
इटि सस्य षत्वे ् ट्वे च अतनिष्टः इति । सायात् । षणुधातोराशीचिङ्ि, छिडो छः 
स्थने तिपि ह्िपो यारुडापमे अुबन्धनोपे केः सखे णस्व नखे च छते “स्कोः 
सयोगाघयोरन्ते चः, इति खलोपे “जअरोऽन्त्यस्यः इति सूत्रसक्टकारेण "ये विभाषा? 
ति नश्याश्वे सवणंदी्ं च छते सायात् इति । आस्वाभात्रे "सन्यतः इति । परघतानीत् । 
वणधातोखंडर्निपि अञुबन्धछोपे अडागमे च इते “धात्वादेः षः स” इति षकारस्य 
सकारे णस्य नत्वे च जाते, ष्टौ, च्छः सिजादेशे ह चावितौ तिय इकारखेपे (अस्ति. 
सिचोऽष्े"” दतीटि “इट ईटि” इति संकोपे सवणंदीधं च “अतो हादेर्छघोः? 
इति विकल्पेन द्धौ 'असानीत्ः इति । इद्धयभवे “असनीत्? हृति । जनसनलना मन्क्ष. 
तणेरिति । “विड्वनोः” इश्यलः आदिष्युववं ते । तदाष्ट-रषामाकागेऽन्ता देच इति । घन्. 

क्षेः इत्यनयोः इन्द्रात् सक्तमीदहिक्चनम् । सनि क्षर चेति रुभ्यते । “अनुदान्तेप- 
देश्० इत्यतः छदि इ्ितीष्यनु वत्तंते । तन्न छरीष्यनु्त्तेनं खच् विशेष्यते । तदादि. 
विविः। श्चरादौ नीति लभ्यते । तत्र किंडतीत्थनुष्ुत्त छु एतस्सुत्रस्थक्चखा विशेष्यते । 
तदादिविधिः । श्चरादौ स्डितीति लभ्यते । सदाषह--मलादौ सनीत्यादिनति । श्रपतात । 
वणुधातोटडो खः स्थाने जात्मनेपदे तादेरे अडागमे अनुबन्धरोपे धातोः षकारस्य 
ससे णस्य नस्वे च कते चलौ, च्छेः सिजादेश्े “तनादिभ्यस्तथासोः इति सिचो 
दोपे “जनसनखनां घन्छलोः” इत्याच सवणेदीधे च "अखात इति । भ्रसनिष्ट । 
वणृधातोद्हिः रुः स्थाने ते कृते धादुश्थषस्य सस्वे णस्य नत्वे च छते अडागमे च्छो, 
रेः सिजादैश्चे इचावितौ सिचः '“आधंधातुकस्येडवरादेः इतीडागमे सशय षस्वे च 
छते असनिष्ट इति ! नणीव । चणधावोद्ंडि, डो छूः स्थाने तिपि अलुबन्धरोपे 
५०६तश्चः' इति तिप इकाररोपे च्छो, च्छेः सिजादेशे इचावितौ, सिचः सकारस्य 
“आर्ध॑बातुकस्येडवलादेःः” इतीडागमे च छते “भस्तिसिचोऽक्ते" इतीटि “दर ईटि 
इति सिचो रपे, घदधौ प्रा्षायां “द्यचन्तचतणश्वसजागरुणिरुच्येदितास्५ इति निषेधे 
"भअनक्षणीत् इति । करोति । द्धातोखटस्तिपि सावंधातुकषवे, श्पम्बाधित्वा "तनादिङ्घ- 

जनसन--जन् , सम् श्रौर खन् धातुक श्रकारन्त देश हो, कलादि "सन्! रोर मलादि 



प्रकरणम् | खुधा-शन्दुमती-रीकाद्भयोपेता । ३१६ 

रुतः ! इलि चेति दीष पपर । न भङ्कलुंराम् ।८।२।७६॥ भस्य, इ्ुरोषयोप- 
धाया न दीधः \ कुर्वन्ति । निश्यं करोत; ।६।४१०८। करोतेः म्त्ययोकार्स्य 
नित्यं लोगे, म्बो. । कुवः ‹ कुमेः । कुरते । चकार । चकथं । चकब । चकृम । 
चक्रे ¡ कर्ता ! करिष्यति । करिष्यते । केतु । ढरुगम् । अकरोत् । श्चकुएतं । 
ये च ।६।४।१०६ } कन उलोपो, यादौ प्रत्य; । र्यात् । कुवीत । क्रियात् । 
षीष्ट । अकार्षीत् । श्रकरत । श्रकरिष्यत् । श्रकरिष्यत । संपरिभ्यां करोतौ 

ड्भ्य उः दुलयुप्रष्यये उथारस्याधं पातुकस्वाच् “सार्वणादुकाधधातुकधोः” इति रणे 
रपरे उक्ारस्यापि गुणे छते "करोति" इति । क॒पन. ' कृधातोरटि, छटो छः स्थने तस्र 
स्यये “तनादि करम्भ उः» इस्युविकरणे छकारस्य गुणे रपरे च कृते †करतस् इति जाते 
“अत उस्साचंघातुके, इत्यनेन छजोऽकारस्य) श्रे च कृते “दुरु । इति सिद्धयति । 
यर्कुद्ु-। न र्वो्पधायःः"» इत्यतः उपधाया इति दघं इति चानुवतते । तशशह-~ 
रत्पत्या ~ । नित्य ०गेरिनि । “उक्तश्च प्रत्ययात्” इत्यनुत्रतते, “खोपश्चास्यः्य- 
तरस्याम्?? इत्यतो छोप इतति, स्बोरिति च तदाह - मरः रा^ । क्वं. । छधातोखंटि, 
कटो छः स्थने वसादेे ^तनादिङ्घण्ञ्य उः” दद्युदिूरणे तस्य आर्पधातुकत्वात् 
“सार्वधादकाधंघातुकयोःः, इति ऋकारस्य गुणे रपरे च हेते “अत उस्ता्वघातुकेः 
हृश्यनेनाष्ारस्य उकारे “छोपश्वास्यान्यतरस्यास्, हव्यनेन उरस्य रापविकृ्पे 
भराप्ते “नित्यं करोतेः", इत्यनेन नित्यरोपे छते सस्थ रत्वे रेफस्य विसर्गे च कते 
“दवः, इति सिद्धथति । करने ! कृधातोरटि कटौ छः स्थाने नात्मनेषदे तादेश्चे “वना. 
दिद्धन्भ्य उः दध्युप्रत्यये गुणे रपरे ख छसे अकारस्योस्वे देरेष्वे च छते रुते" इति 
सिद्धयति । ये चति । “खोपर्चास्यान्यतरस्याम्ः” हष्यतो रेप इति, सस्येति चाचु- 
वतंते । अस्येस्यनेन पूर्वसूत्रे उत इ्युपात्तः परा्श्यते । “नित्य करतः” इ-यतः 
करोतेरि्ययुवत्तंते । अङ्गाङिष्ठः पत्ययो यकारेण विशेष्यते । तक्ादिदःधः । तदाह-- 
कम उलोष इति ! जकुर्यात् । कधातादि घलि ङ इङो खः स्थानं तपि अनुबन्धरोप् 
“तनादिङ्कम्भ्य उः” इति उविकर्णे तस्य भार्धंधानुफत्याव् रुणे रपरे च कते कह ति? 
इति जाते “अत उष्सार्वथातुके”” इति ककारोत्तरदर्तिन भकारस्य उकारे यासुडागमे 
उटावितौ “लिडः सरोपोऽनन्स्यस्य"” इति स्षल्दोपे द या त्" इति जाते श्य च 
इत्यनेन उकारस्य रोपे च कृते "कुर्याद्" इति ! भ्रात । कषातोद्धंहि लुको छः 
स्थाने तिपि “हछन्स्स् इति तिपः पकारस्येत्सं सायां छोपे च कते “चक डुक” 
इति ष्टो “च्रे क्तिच्, इति सिजादेशे इचावितो, सिचः सस्य जआधधातुक्त्वादिटि 
दिवर् प्रव्ययकं परे । न आङक--मसंदक भौर श्र, चछुर्की उपवको दाधं नशं शे । 

नित्यं“ भत परस्यय सम्बन्णी उकारा लोप हो, थकारादि प्रस्ययकै परे । संपरि~सम्४ 



३२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ तनादि- 

भूषणे ।६।१।१३७ खमवाये च ।६।१।१३८ । चान्यां परस्य करोतेः अट् 
भूषरो, सद्धाते चाथ । संस्करोति । श्लङ्करोतीत्यथः । संस्कुर्वन्ति । सद्खोभवन्ती- 
त्यथः । संपूर्वस्य कचिदभूषयोऽपि खद् । संस्कतं भक्षाः इति ज्ञापकात् ¦ उपा- 
स्रतियलवेक्ृतवाक्याष्याहारेषु च ।६।१।१३६॥ इनः खय् स्याचालयुक्त 
योरथयोः । प्रतियत्नो-गुणाधानम् । विकरतमेव वैङत-विकारः। वाक्याभ्याहारः- 
श्राकाङ्धितेकदेशपूरणम् । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्यणाः \ एधोदकस्योप- 
स्कुरुते । उपर्छृततं भुङक्ते \ उपस्कृतं व्रते । 

( अथ द्वावनुदात्तितौ ) वनु याचने । वनुते ववने। मनु अवबोधने । 
मभुते \ मेने । भमनिता \ मनिष्यते। भतुताम् । अमनुत । भन्वीत् । मनिषीष्ट ॥ 
इति तनादि" ॥ ८ ॥ 

प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति निषिद्धे “इतश्च इति तिपस्तेरिकारश्य रोपे 
“अस्ति चोऽप्रक्तः" इतोडागमे “सिचि श्द्धिः परस्मेपदेषु"” इति चुद्धौ सस्य प्स्व च 
छते, भङ्गस्य अडागमे अनुबन्धरोपे टिष्वादङ्गस्याद्यावयवे जाते “अकार्षीद्, इवि 
सिद्धति । रकृत । कधातो्ुहिः रः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे अङ्गस्य अडागमे च 
कृते ष्टो, च्छः सिजादेक्े च छते इचावितौ “उश्च इति लिचः किरवादृगुणामावे 
““हस्वादङ्गाव्” इति सरोपे च कते "अक्तः इति । सम्परिभ्यामिि । अत्र सूत्रे एवं 
“समवाये च” इत्यत्र च “सुटकाष्पूवः, इत्यतः “नित्यं करोतेः” इष्यतश्च तदल 
तेरिति भावः । सस्करो । इत्यन्न सम्पूर्वस्य धातोः “'सम्परिभ्थां करोतौ भूषणे 
इति सुटि, उटावितौ रिर्वादा्यावयवे च जाते 'सश्करोत्ि' इति बिद्धथति । उपस्कता 
कन्येति । उपेद्युपक्गपूवंकात् घातोः क्तम्रश्ययेऽनुबन्धरोपे सखीस्वविवद्ायां टापि 
ततः प्रकृतसूत्रे सुटि च छते उटावितौ “उपस्टृता कन्याः इति “भट्ङ्ङृताः इति 
हि तस्याथः। एवं सवत्र सुटि करते ज्ञेयम् । “उपस्कृना बाह्मणः सङ्बीमूता इत्यर्थः । 
““एधोदकस्योपस्कुरतेः गुणमाधत्ते । (उपर्करतं युस्ते विक्रतमिस्य्थेः । उपस्कृत नतेः 
वाक्याध्याहारेण ब्रते इत्यथः । मन्वीत । मनूधातोर्चिंधिलिङि छिडि खः स्थाने तादेशे 
“तनादिङ्घन्भ्य उः» इ्युविकरणे ‹ चिडः सीयुट्» इति सीयुटि उयावितौ “ख्डिः 
सरोपोऽनश्ध्यस्यः इति सरोषे “रोपो व्योवछि” इति यरोपे च छते भन् उ ई तः 
ति जाते “इको यणचि? इति यणि छ कते “मन्वीत इति सिद्धथत्ति । इति तनादय. । 

शौर "पर 'पूवेक (कः घातुको श्युटः दो, भूषण श्रोर सधात अथेमे । उपाव्--:उपः 
उपसगसे पर् “कः भातुको सुटः हो, प्रतियज्ञादि भथ, चकारात् भूषण भ्रौर संजात श्रथर्मे । 

इसप्रकार “इन्दुमती, रीका तनादिभ्रकरण समाप्त इश्रा। 



अथ कऋथादिप्रकरणम् । 
डक्रीञ् दन्यविनिमये । ऋथादिभ्यः ञ्चा !२1१।८१। कयादिभ्यः श्ना स्यात् , 

कर्वरथे सार्वधातुके परे) शपोऽपवादः । कीगाति ¦ ई हद्यध्ोः' 1 कऋीणौतः ! 
श्नाभ्यस्तयोरातः" 1 कीणन्ति । क्रीणामि , क्रीणीथ \ कीणीथ। कौणामि ) 

कौगीवः ) क्रीणीघः । क्रीणीते । कणन । क्रीणते । कीणीषे \ कीणाये ¦ ऋीणीभ्वे | 

क्रीरो । कोणीवहे । कीणीमहे \ चिक्राय, चिक्रियतु- \ चिक्रियुः।! चिक्रथिध । 
चिक्रथ । चिक्य । क्रेता 1 केष्यति ; कष्यते ! क्रीणातु । कीगीतात् । ऋौणीताम् ॥ 

कीणीतम् ! कीणताम् । कीना ॥ क्रोगीयात् । कौणीत।! कौयात् । केषी । 

केषीत् ! चके ! यक्रेष्यत् ! अक्रेष्यत । प्रच तप॑से, कान्तौ च । प्रीणति । 
प्रीणीते । श्रीजयं पाके । श्रीणाति । श्रीगीते। मीच हिमायाम् । अमीणाति । प्रमी 
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यारिभ्यः इनेति । क्रथं सार्वधातुके परे क्रथादभ्यः शनाप्रस्ययः स्यात् स्वार्थ । 
कणा ! डकार-उकार-जकरित्सलशृक्रीधातोटि, र्टो छः स्थाने तिपि, शपि भराप्ते 
तम्बाधिरवा “ऋषधादिभ्यः शना इति शनाप्रत्ययेऽनुबन्धरोपे श्ििर्वारसावंघालु कृत्वे 

क्रीघाबुगतस्य ईकारस्य “साव॑धातुकार्धंषातुकूयो.” इति रुगे प्राप्ते छिन्वु श्नाप्रस्य- 
यस्य अपित्ार्वघातुकूत्वेन “'सा्वंषादुकमपिव्ः इति ङित्वात् “शङ्कि चः इति 
निषेधे “अट् ङष्वाडनुग्ब्यवायेऽपि,› इति नकारस्य णत्वे छ छते “क्रीणाति? इति । 
चिक्रय । कऋरीधातोरिटि ख्टि छः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने "परस्मेपदालाम्०+ इतिं 
णचि छते भनुबन्धरोपे “छिटि घातोरनस्यासस्यः इति हिव्वेऽभ्यास्सन्तायां 

५हस्वः'” इत्यनेन हस्वे च छते “हका दिः शेषः” इति रोपे, चुत्वे बद्धौ ““एचोऽयवा- 
यावः इष्यायादेन्षे च (चक्राय इति सिद्धयति । चिक्रिये ¦! क्रधातोख्टि चि ङः 

स्थाने आत्मनेपदे तादेशे “छिदि अातोरनभ्यासस्य इति इ्विस्वेऽभ्यास्तसक्षायां 

“हखादिः दोषः” द्स्यादिहक्टः शेषे “हरयः इति इस्वे ““ऊुहोश्चुः इति चुस्वे तभ्रत्य- 

यस्येशादेरो च छते “अचि नुधातु” इति इय ङि चिक्रिये" इति सिद्धवि । 

अरक्गषोच् । क्रीघातो डि लुः छः स्थाने तिपि, अचुबन्धकोपे जडागमे च छते, 

च्छो, च्लेः सिचि इचावितौ सस्य षवे “इतश्च इति तिप इरोपे “अ्तिसिचोऽशचछे 
इति तिपस्तकारस्येडागमे च कृते “सिच धरद्धिः परस्मेपदेषुः, इति शद्धो “क्रेषीव्" 

इति सिद्धयति । लक । कीधा तों, लड खः स्थाने आष्मनेषदे वप्रष्यये; श्छौ 

दरे: सिचि च ते इ्वाविततौ गुभे सस्य परस्वे धदस्वे अडागमे च छते “भक्रेष्टः इति 
खूपम् । भमणालि-प्रोपसगंपूवंकात् जकरेव्सनञ्ज्ञकमीधालोकंटि कटो रः स्थाने चिपि,- 

ऋथादि- क्रयादि यणपठित बातुघ्रोतते “नाः प्रत्यय हो, कत्रेथेक सावभावुकक़े प्रे । 
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णीते । 'हिजुमीनाः इति णत्वम् । मीनातीत्यात्वप् । ममौ । मिम्यतुः । ममिथ । 
ममाथ । मिम्ये । माता \ सास्यति । मीयात् । मासीष्ट । श्मासीत् । शअमासि्म् । 
मास्त । चिञ् बन्धने । सिनाति । सिनीते । धिषाय । सिष्य । सेता ॥ स्कुञ् 
अप्रवयो । स्तन्भु-स्तुन्भु-स्कन्भु-स्कुन्यु-स्ङुञम्यः इनु ।२।१।८२। स्त- 

न्भ्वादिभ्यः श्चुः स्यात् । चात्-श्ना । स्कुनोति । स्कुचुते \ स्कुनाति । स्कुनीते । 

चुश्काव । चुस्कुवे । रकोता । श्रस्कौषीत् । श्रस्को्ट । स्तन्भ्यादयश्चत्वारः सौत्राः । 
सर्वै रोधनार्था" परस्मैपदन" ! हलः इनः शानर्मौ । ३।१।८३॥ हलः परस्य श्नः 

अलुषन्धरोपे शनाध्रस्यये स्येव्सञ्ज्ञायां रोपे ख कते हनुमीना इति नस्य णस्वे 
श्रमीणात्ति, इति सिद्धयति । मभौ- मीघातोटि रिटि रः स्थाने तिरि, तिपो ण. 
देशे च छते ““मीनातिमिनोतिदीक्मं ल्यपि चः” इति मीधातोरा्वे तस्य द्विसवेऽभ्यास. 

सन्ताय अभ्दासक्ायं हस्वे च छते म मा जः इति जाते “भात ओौ णः» इति 
णरोऽकारस्य जोकारे “बुद्धिरेचि" इति शृद्धौ “ममौ” इति रूपम् । स्तन्भुस्तम्पस्ङु- 
नभ्बति । एभ्यः श्नुप्रत्ययः स्यात् › चात् शनाप्रव्थयोऽदीति सूत्रार्थः। अन्र सूत्र 
"कथादिभ्यः शना इस्यस्मात् शना, इष्यनुवतेते इति भावः। रङुनोति । जकारैष्व- 
ञ्ञकश्छुधातोरुंटि कटो लः स्थाने तिपि, “स्तन्ुस्तुग्युस्कम्भुस्डग्भुश्डुन्भ्यः श्नुश्च? 
इति शयुप्रव्यये, शस्येर्सन््ायां रोपे च छते, तिपः सार्वघातुकल्वाव् “सार्व॑घातुका. 
धंधालुफयोः” इति गुणे 'र्छनोति' इति रूपम् । पकते-“क्धादिभ्यः शना” इति शनापर- 
स्यये कनात, इति । न्कनुते । रङ्कघातोरूटि, ट्टो छः स्थाने आ्मनेपदे तभ्रस्यये 
तस्य कश्र्॑थ॑सावंघालुकस्वात्तहमिन् परे शयुपभ्व्यये च छते जनुबन्धरोपे हिष्वाद् गुणा. 
भवे टेरेस्वे च ्छुनुते, इति । श्नाप्रस्यये तु “हे हद्यघोः हतीस्वे सस्कुनीतेः इति । 
अस्पौषीव् । स्छुषातोलु ङि, लुष्ो छः स्थाने तिपि, भनुवन्धरोपे, अडागमे च ते, 
“शिक टुङ्धिः, इति च्छो, चरेः सिचि च ते, इचावितौ तिप इलोपे “अस्तिसिचोऽ* 
पृक्ते, इश्यनेन् ईंडागमे सस्य षष्वे “सिचि धृद्धिः परस्मेपदेषु” इति शृद्धौ (अस््तौषीत्? 
इति 1 भस्को्ट । आत्मनेपदे घु स्कुधातोलु डि, लुडो रः स्थाने तप्रस्यये, अडागमे च 
छते चलौ, च्छः सिचि च छते इचावितौ गुणे सस्य पष्वे ष्टूतवे च विहिते "अस्षटोष्ट 
इति । इलः इनः $ । स्तमान । स्तन्धुषातोर्लोटि, खः स्थाने मध्यमपुर्पेकव चने 
सिपि, श्नाप्रस्यये "“भनिदितां हरु उपधायाः विति” इति नोपे “सेद पिच्च 
इति रोदः सेहिभावे “हलः श्नः शानज््षो,, इति शानजादेशेऽनुबन्धरोपे “अतो 

स्वस्थु -ष्वन्स्वारि बुरे दनुः प्रस्यय हो, चकारात्-दनाः प्रत्यय मो हे । 
हर -- इल्? से प्रर “दना के स्थानम (शानच्, ्रादेश हो, “हि के परे । 
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शानजादेशः स्यादौ परे । स्तमान । ज॒ स्तन्भु-घ्रचु-म्ुचु-ग्र चु-गलुचु-ग्लुञ्चु- 
प्वभ्यश्च (३।१।४५। एन्यः च्लेरङ् वा । व्य्टभत् । अरस्तम्नीत् । युञ् वन्धने । 
युनाति । युनीते । योता । कनृञ् शब्दे । करूनाति । कनूनीते \ कविता । दञ् हिसा 
याम् । द्ूणाति + द्रूणीते । पृञ्ं पवने । ष्वादोनां हस्वः 1 ऽ।३।८०} पञ् बलू 
स्तन् क्न वरन् धूम् शुपुवभृमदुजृमूधृनृक्क्छगमृज्यारीली व्ली प्ली 
एषा चतुविशतेहृस. स्यात् शिति । पुनाति । पुनीते । पविता । दख छेदने \ 

लुनति । छुनीते \ स्तृञ् आच्छादने । स्तृणाति । स्वृणीते 1 तस्तार 1 तस्तरतु* । 

तस्तरे । स्तरिता । स्तरीता । स्तृणीयात् । स्तृणीत । “ऋत इद्धातोः" 1 स्तीर्यात् ¦ 
` स्तरिषीष्ट । स्तीषी्ट ! (सिचि च परस्मेपदेषुः । शअ्रस्तारीत् । अस्तारिधम् । 

मस्तारिषुः 1 अस्तरिष्ट ' अ्रस्तीषटे । कञ् हिसायाम् । कृणाति । कृणीते । चकार ॥ 

इति हेलुकि च छते <स्तम्भानः इति रूपम् । जसनन्यु । “ङेः सिच्” इत्यतः च्छे 
.रेति, “अस्यत्तिवक्तिख्यातिभ्यो अङ, इष्यतः भ ङति,«इरितो वा हृष्यतो वेति चानु 
यतंते तदाह-स्यदण्छेरङ वेनि। जुष् वयोहानौ, स्तन्भुः सौत्रो धातुः, चुम-यचुगघ्यर्थो 
अचु, श्टुचु स्तेयकरणे, ग्लुन्च गतो, इध्येतेभ्य त्यर्थः । व्यष्टभत । विपूचंकात् स्तन्भुधा- 
तोल, खः स्थाने तिपि, अनुबन्धरोपे अडागमे च छते, च्छौ, च्छः सिचि प्राप्ते 
तम्बाधिखा “जस्तन्युन्नचुम्डुचुग्रचग्टुचुग्लुन्बुधिभ्यश्चः, इति चखेरङिः ऊते,““अनिदि 
तास्” इति नरोपे “स्तन्मेः?” इति सस्य षत्वे ष्टुस्वे छते यणि तिप इलोपे '्यष्टमत्? 
इति । अ्टोऽभावे-ष्छेः सिचि, इचावितौ इडागमे कते “अर्तिसिचोऽप्क्ते" इतीड्या 
गमे च कृते “इट ईटि इति सरोषे कृते अडागमे च “ग्रसम्म त्" इनि सिद्धथति । 
प्वादीना हतर इनि । “षछिबुङ्टसुचमाम्” इत्यतः श्ितीत्यन् वतते ईइध्यभि्रेस्य शेष 
पूरयति--निति परे इ । पुनाति । पवनाथकजकारेव्सस्षक पू इर्यस्माद्धातोंटि, 
तिपि, साचधातुकखक्तायां शपि प्राप्ते तम्प्रवाभ्य श्नाप्रव्यये चस्येव्सं्ञार्यां 
रोपे च कृते, “प्वादीनां हस्वः” इति हस्वे पुनातिः इति सिद्धयति । स्नीरषोट । 
“स्तु› इत्यस्माद्धातोविधिलिङ्ि, ङः स्थाने आस्मनेपदै तप्रस्यये सीयुडागमे उटादितौ 
“"छोपो ग्योचलि? इति यरोपे “सुट् तिथोः" इति सुडागम उटावितौ ““छिङसिचोरा- 
स्मतेप्देषु” इति विकस्पनेङडागमे गुणे (वृतो वा» इति चा दीधे राप्ते «न् लिहि 
इति निषेवे द्वयोः खक्ारयोः दले ष्टुष्वे च विहिते स्नरिषी्टः इति । इडमावे-“कूत 
इष्टतः” इतीस्वे “हङि चः, इति दीधं च तेप “उश्च, इति किष्वादुयुणामवि 'स्ती 

जस्त-- न् भादि धातु्रोति पर "च्लि" को "ङः अदेश शे, विक्टपते । 
प्वादी--टूजादि धाठुर््रोको हस्व हो, “शि प्रस्ययमे परे। 
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चकरे । वृञ् वरशौ । णाति । वृणीते । ववार । ववरे । रिता । वरीता । 'उदो- 
छये"्युत्वम् । वूर्यात् । वरिष ! वृीं्ट । अवारीत् । श्वारिशाम् । शवरि । 
अवरीष्ट । अवृष्टं । धूञ् कम्पने । धुनाति । धुनीते । दुधविथ । दुधोथ । दुधुदिव । 
धोता । धविता 1 “स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषुः । अ्रधावीत् । श्रधविष्ट । श्रधोष । 
रहे उपादाने । गह्णाति । गृहीते । जग्राह । जगहे । ग्रहोऽक्िटि दीर्धः ।७।२। 

षष्ट" इवि च सिद्धति । वरीता । षवृ' घातोलंटि ऊः स्थाने तिपि, तास् पर्यये, तिपो 
डादेरे, दिश्वाहिरोपे, “आर्ध॑घातुकस्येडवरादेः” इतीडागमे ‹ 'सावधातुकार्धंधातुक- 
योः” इति गुणे “वृतो वा” इति चिकस्पेन दीं "वरीता" इति । दीर्वाभावे-"वरिताः ट ५ १९ इति । वृत् । वृधातोराशीक्ङडि, तिपि, अजुबन्धकोपे “यासुट् परस्मेपदेषूदात्तो डिष्ध” 
इति यास्ुडागमे उटावितो “स्कोः सखयोगाद्योरन्ते च» इति खोप यासुटः किष्वाद्गु- 
णाभावे “उदोटवपूरस्यः इ्युस्वे “हरि च इति दीपे च विहिते, धूर्यात्, इति 
सिद्धधति । भवारात् । "वु" इत्यस्माद्वातोर्खुहि, कः स्थाने तिपि, इकारपकार्योरित्स. 
ज्ञायां कोपे च छतेऽडागमे “च्छ लुडि” इति च्छो, च्छः सिजादेशचे च छते इचावितौ 
तयोरपि च सिचः सकारस्य आर्धधातुकत्वात् “आधंषातुकस्येड्वलादेः» हइस्यनेन 
इडागमे तिप इरोपे “भस्तिसिचोऽष्क्ते इत्यनेन ईडागमे च छते ५इट $दि^ इकति 
सलोपे “सिचि द्धिः परस्मैपदेषु" इति चद्ौ सव्णदी्धे च छते 'अवारीत्, इति । 
धुनि । जकारेस्सक्ञक “धू, इत्यस्माद्वातोरुटि रः स्थाने तिपि अनुबन्धकोपे सार्वधा. 
ठ॒कसं्ञा्यां, शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा “कथादिभ्यः श्ना इति शनाप्रत्यये, 
शस्येद्सन्तायां रोपे च, कृते “व्वादीनां हस्वः, इति हस्वे “घुनाति' इति सिद्धथति । 
भवि । ५ इष्यस्माद्धातोलंि, आत्मनेपदे तभ्रस्यये अडागमे “च्छि लुडि इति 
च्ल, च्छे क्िजादेशे इ चावितौ तयो लोपे च ^“स्वरतिषूतिसूयतिधूनदितो वा” इति 
विकश्पेनेडागमे रुणे अवादेशे सस्य षत्वे ष्टवे च छते अधविष्ट इति सिद्धयति । 
इडभावे तु--प्रथो्ट शात । गृहणाति । उपादानार्थक रह इत्यस्माद्वातोकंटि, ्टो रः 
स्थाने तिपि, अनुवन्धरोपे, सार्वघातुकसंज्ञायां, शपि प्राप्ते तम्बाधिस्वा रना्रत्यये, 
शस्यस्सन्ायां कोपे च, जाते क्षिष्वात्तस्य सावधातुकसन्ञायां “सा्वंघातुकमपित् 
इति हिष्वाव् “ग्रहिञ्यावयन्यधिवश्टविचतिघ्श्चतिषच्छुतिश्चजतीनां हिति च इति 
सम्प्रसारणे “सम्भ्रसारणाच्ः इति पूवरूपे नस्य णत्वे च कृते “गृह्वातिः इति सूपं 
सिद्वयति । यदोऽज्लिटि दीधे इति । श्रह इति दिभ्योगे पञ्चमी । “आाधंघोतुकस्येडवरा- 
देः» इत्यवः इडित्यनु्वत्तं षष्ठयन्त विपरिणम्यते । “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्” इत्यतः 

अहोऽर्टि--पकाच् शह षादुसे विहित शट्, को दीष हो, "लिट्" मं द्योडकर । 



भरकरणम् ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता ३०६ 

३७॥ एकाचो यहो विदितस्परेये दीर्घो, न तु लिटि ग्रहीता । गतु { श्हाण । 

गृह्यात् । ग्रहीषीष्ट । ्चन्तेति न वृद्धि. । अग्रहीत् । अग्रदीषठम् । अग्रहीष्ट 1 
्प्रहीषाताप् । इत्युभयपदिन- । 

चमथ परस्मेपदिनः । 

तरप निष्के । कुष्णाति । कोवित्ता । निरः कुपः 191 २।४द निरः कुषोः 
चलादेरादघानुकषस्येड वा स्यान् । निष्फोक्षिना । निष्कोष्टा । निरकोषौन् । शल इयु- 

पधाःदिति क्सः ! निरङुक्षन् । श््ध नोजने । अश्नाति । याद 1 अञ्चित । त्रि 

ष्यति । श्रभातु । अ्रशान ¦ ज्ञा अवयोने। `क्ञाजजेःरिति जादेण । जानाति) 

जज्ञौ । बवाऽन्यस्पे त्वेत्वम् 1 जञेयात् । ज्ञयात् । पृ पालनूरणयो" । पगा । चु 
हि्तायाप् । गाति ! `प्र हस्व वे ति हस्वपक्ते यण्! शधरतुः ! शशरतुः । 
ड विदारणे ¦ दृणानि \ दद्रनु- । ददरतुः 1 जु वयोहानौ । जाति । जुष स्तेये । 
मुष्माति ¦ मोपिता ॥ प्रुष पुटौ} पुष्णाति ! पोषिता । चन्यं वन्धने । वध्ताति । 

वबन्ध । ववन्िथ › ववन्द्व् । वन्द्ध॥ भर्न्स्यति) आनान्त्सोत् । अयान्धाप् \ 

एकाच इति च तदा्-रकाच रत्यादि । यहना। अ्रहधातोद्धटि, रः स्थाने तिपि, 
तासप्रत्यये, तिरे डादेशे, डिष्वाहिरोपे, “जाधंघतुकस्येडवरादेः इतीडागमे “ग्रह 
ऽखिरि दीः" इति इटो दीधं ्रहीताः इति ल्िद्धयति । मरार अहधातोलेरि, 
मध्यमपुरुष कवचने सिपि, अङेबन्धरो पे ““वेद्यपिच्च'' इति दादे “क्रदादिम्यः शना? 
इति श्नाप्रत्यये अनुबन्धलोपे शिखवात्खार्वधातुकस्वे डिन्खे सम्प्रसारणे च छते “हलः 
श्नः शानन्क्वौ", इति सानजदिशे शस्येव्सत्तायां रोपे च जाते नस्य णस्वे “जतो देः” 
इति दैंकि च कृते “यृह्ठाणः इति सिद्धयति । श्र्रहीत् ¦ अरहधातोदुद्ि रः स्थाने 

तिपि, अुबन्धरोपे अडारमे च छते, “च्च लुकि इति च्ल, च्छेः सिजादेशे, 
इचावितौ तयोरखपे च छते “जाधंधातुकस्येड्वरादेः इतीडागमे तिपः इकारस्य रोपे 
तस्याष्कसश्षायाम्ः “अस्तिसिचोऽप्रक्ते” इत्यनेन इडागमे च कते “ट ईटि” इति 
सलोपे सिञ्लोपश्य सिद्धस्वार्सखवणंदीर्वे “वदनजहलन्तस्या चः” इत्ति अ्राघ्ठायाः शद्धे 
"न्तेटि इत्यनेन निषेधे “अतो हरादेलंघोः” इति द्धौ प्राप्ठायाम् “हम्यन्तक्तणश्रस- 
जागुणिश्ब्येदिताम्” इस्यनेन निषिद्धे अग्रहीत्, इति सिद्धयति । 

नरःकुष इति । “लाधघातुकस्येड्वरादेरित्यनुचतते। ““स्वरतिसूतिदइश्य- 
तो वेकि च । तदाह--नरुपपदादिति । नेष्कोषितेति । निपूर्वास्कुषधातोद्ट तिपि तसि 
“इटः प्रथमस्यः' इति डादेशे डिच्वसाम््यादमस्यापि टेप "निरः कुष, इति पाशकं 
गग
रे
 

निरः-- निर् उपसगंक दरुषृः धाते प्र वलादि श्राधं घातुके द; का भागम 



३१० मध्यकिदडान्तकोमुदी- [ चुरदि- 

अभान्त्सुः । क्खिश् विबाधने । क्किति) शिता ङे) शअङ्केशीत् 1 
श्किक्षत् ! इति परस्मेपदिनः ¦ 

अथात्मनेपदिन । 
छरङः संभक्तौ । वृणीते ' वत्रे । वद्षे । वघरुट्ये । वरिता । चसेता । श्रवरिष्ट } 

छ्वरीष्ट । अदत ॥ इति कथादिः ॥ 

अथ चुरादेप्रकरणम् । 
खुर स्तेये । सस्यापपाशारूपवीणातूलश्लोकसेनालोमस्वचवर्भवरौचु- 

इटि पुगन्त, इति रूधूपघगुणे निरोरस्य विसे इदुदुपधस्यः इति वि्ष्ग॑स्य षस्वे 
भनिष्कोविताः इति रूपम । यदा इडगमो न स्यात्तदा "निष्कोष-ताः इत्यवस्थायां 
षटुरवे निष्कोष्टा' दति द्वितीयं रूपम् । निरकोगेत् । निर +अ +ङष् +स् +ई+त् 
इत्यवस्थायां सिच निरः कुषः" इति इडागमे "इट ईटि” इति सिचो रोपे सवर्णे 
दीं शुगन्त' इति गुणे निरकोषीव् इति रूपम् । “निर. कुषः? अनेनेद्विकल्पविधाना- 
दा इडागमो न स्यात्तदा शरू हगुष्धाः इति क्स भादेशे “डोः कः सि? इति 
घस्य कत्वे 'भादेराप्र्यययोः” इति कात्परस्य सकारस्य षषे उभयोः सयोगेम त्वे 
“निरऊुरत्' इति रूपम् । इति क्थादयः । 

चुरस्तेय इति । रेफादकार उच्चारणाथः, न त्विव्सक्तकः, प्रयोजनाभावात् । सुध्यापेति ¦ 
सत्याप पाश्च रूप वीणा तूर श्लोक सेना रोमन् व्वच वमन् वणं चूणं चुरादि एषां 

दो, विकर्पसे । क्लिश्नाति-- "शात्" इस सत्तसे यदं शचुत्वका निषेध होता है । 
इसभ्रकार शशन्दुमती' ठीकार्मे ऋथादि प्रकरण सम्त हृश्रा 

सतव्याप--त्याप भ्रादि शब्दोपि तथा चुरादि गणपटित धातुर्न से 'णिच्› प्रत्यय हो } 
नोटः--रस सूतर्म--सत्याप, पास, रूप, वीणा, तृल, इलोक, सेना, लोमन् , खच् + 

वमन् वं, चूण, चुरादि--इन सभो का दन्द्रसमास समञ्ना चा्िये । शिच्" कै परे 
निम्न कायं होते हैः- | 

(१) धातुके उपधा श्रकार श्रीर् अन्ध्य स्वरकी बृद्धि दोतीदै तथा उपधा लघु स्वरको 
यण शो जाता है ।।( २ ) पववत्तौं ( भजन्त धातुके ) भकारका लोप हो जाताहै । 

(३) @त्ः का कीतं' श्रीर् ध्, क्रा "करप् हो जाता हे । 



प्रकरणम् ] खुधा-दन्दुमती-रीकाद्धयोपेता । ३११ 

शंखुरादिभ्यो शिच् }2।१।२५॥ एभ्यो णिच् स्यन् स्वायं 1 पुगन्तेति गुणः । 
सनायन्ताः इति धाठुतम् ! निपृशवादि । गुणाऽयदशौ । चोरयति । सिच्च 
१।२१७४॥ णिजन्तादात्मनेपदं स्यात् कतरैगामिनि क्रियाफले । चोरयते । चे.रया- 
मास । चोरयिता ) चोर्यात् । चोरयिषोष्ट । `गिक्री नि चद् । भौ चङीति हस्वः । 
4्वङधीःति दत्वम् ! 'हृत्तादिः रोष ¦ दोघां लघोः रित्यभ्याषस्य दीधः । अचू- 

छुरत ¦ चिति स्खत्यान् ¦ चिन्तयति \ श्रचिचिन्तन् ¦ चिन्तेति पठितव्ये इदि 
त्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गत् । तेन चिन्त्यादित्यादौ नलोपो न 1 चिन्तति। 

इन्द्वाष्पञ्चमी। दाह--रभ्या णिच् स्य दिति 1 चारयति । चुर घाताः “वतमाने र्ट् 

इति छुटि प्राप्ते त॒ बाधित्वा “सस्यापपाश्चरूपवीगा०” इनि चुरदिस्वात् स्वाथ 

णिचि, णचयोरिष्संज्ञायां रोपे च चुर् इ हस्यत्र णिच्च इकारस्य “भा धंघातुक शेषः" 

इस्याधेधातुकस्वे “पुगन्तरधूपघस्य च इति चुर उपधाया गुणे “चोरि' इत्ति जाते 
“सनाद्यन्ता धातवः", इति धातुसज्ञायाम्र॒ धा तुत्वारखटि अनुबन्धरोपे लः म्थाने 
तिपि पकारस्येस्छ्ञायां रोपे च “तिदशित्सावघातुकम्” इति सावधातुकसं्चायास् 
“कर्तरि शपः, इति शपि श पयोरिव्सक्ञायां रोपे च श्षिस्वास्सावंचातुकस्वे “सावंधा- 
तुकाधंबाह्वुकयोः" इति गुणे “चोरे अ ति" जाते “द्चोऽयवायाष.? इत्ययादेशे मिहि. 
स्वा "चोरयति, इति रूपम् । शिचदवेति ¦ “अनुदात्तङितः, इष्यत अ!स्मनेपद्मिति 
^स्वरितजितः कत्रेमिभ्राये क्रियाफके” इति चानुवक्षते ।! प्रत्ययग्रहणपरिभाषयां 
णिजन्तादिति भ्यते } तदाह--णिज-त।दित्यादिना । चोरयामास । वुरघ्रातोः 
स्वार्थं णिचि, धातुसक्ञायाम् “परो्े लिट्” इति छिरि “कास्यनेकाच आस्वच्छभ्यःः 
इस्यामि तस्य धाधंधातुकस्वे तत्परे चोरिघातोगुभे अयादेशे च कृते “भामः इति 
रिटि लकि “ृच्वानुप्रयुञ्यते किटि इति छ्ट्परासोऽनुग्रयोगे कृते भ्वोरयास् जस् 
छिद्! इति जति लि छः स्थने तिपि तिपो णलि हिष्वे अभ्यासस्डे भम्यासकायें 
सयोगे च छते तस्सिद्धिः। चो रतिषीष्ट । चोरीति पूर्ववस्परसाध्य तस्य धाचुत्वात् भाश्षिषि 
लिङ् आस्मनेपदे ते आघंघातुक्षखे सीयुटि उटि मते दिश्वादद्यावयवे चोरिसीतः 
इति भूते तस्य सुडागमे सीयुट इडागमे भ्रह्ृतेरुभे अयादेश्चे सीयुरस्सस्य षल्वे सस्य 
षट्ुर्वे च रूपम् । श्रचुचुरत् । चोरीति पूवेवस्प्साध्य तस्य घाहुत्वात् छुहस्तिपि 
अटु्न्धरोपे ““इतश्च"› इति तिप इकाररोपे तस्य सावंधाचुश्स्वे रां वाशिष्वा ! च्छि 
द्धिः” इति ब्र “णिश्रिद्रखुभ्यः कतरि चङ इति श्छेः चदि शनुबन्धलोपे “भेर. 
निटि" इति णि्छेषे स्थानिकदावैन “गो चडनयुपघाया हस्वः" इति चोर उपधाया 
इस्वे “चुर अ त्, इति जाते “वद्धि” इति हिस्वे अभ्याससंज्ञायाम् भभ्याल्तकायं च 

गिचश्च -णिनन्तक्ते भात्मनेपद हयो, कठंगाभिनी [ऋरवाफल से । 



३१२ मधभ्यसिद्धान्तकौमुदी- [ चुरादि 

चिन्तेदित्यादि । च्चि संकोचे! यन्त्रथति । यन्त्र'ति पठितुं शक्यम् । यत्त॒ ईदिक्त- 

रणादयन्त्रती'ति भाधवेनोक्त, तचिन्त्यम् । एवं- कद्र श्नृतमाषरे । तच्चि कुटुम्बधा- 
रै ¦ मि गुप्तपरिभाक््छे । तन्त्रयते । मन्त्रयते  ( एतौ आत्मनेपदिनौ ) ₹ङडि 
परिहासे › स्पुण्डयति } पीड श्रवगहे । आ्ाजमनाखलमाषदीपजोवमोलपीडा- 

कृते ““सन्वरछघुनि चद्कपरेऽनश्छोपे' इति सन्वद्धावे “दीर्घो छवो" इत्यभ्यासोकारस्य 
दीघं भङ्गस्य जडागमे च शचूचुरतः इति । चिति स्षु्याम् । इदिर्शान्युनि णिचि 
तस्माद् सनाद्यन्ताः इि धातुस्वे छटि तिपि छपि युणेऽयादेश्ञे खिन्तयति, इल्यस्य 
निष्पत्तिः । "णिचश्च इति कवृगाभिनि फर तु "चिन्तयते" इति प्रयोगसिद्धिः । रचि 
भिन्तत् । चिति धारो गिखि दुहि तिश्िद्रखम्यःः इदि चङ्क च्वङ्धि 
इति द्िष्वे पूर्बस्याभ्यास्वे हलादिः लेषश्वे अङ्गस्याडागमे 'अ-चि +- चिन्त् +अ ~+ त्? 
इति भूष "भखिच्ठिन्तत्' इति दप प्रभवति । णिचश्च इति कतृगामिनिफरे तु 
भश्िचिन्तसः इत्येव हप क्षेपम् । अवहिष्टरूपाणि--चिन्तथामास~मासे-बभूव- 
चिख्िन्त । जिन्तिसा-च्िन्वयिवा । चिन्तयिष्यति-चिन्तिष्यति । चिन्तयतु । भवि 
श्तयत् । चिन्तयेत् । खिन्त्यात्--मचिन्तिष्यत्-अचिन्तयिष्यत् । इति बोध्यानि । 
चिन्त॑ति पठि>व्ये । खिति इति इदिर्करण मास्तु प्रक्ियाखाघवात् 'चिन्तः दत्यस्येव 
उचितत्वात् । न च श्ोपा्थं तस्याबश्यकता ! णौ डिन्त्वकिरषयोरभावेन तस्या 
प्रष॒त्तेः। नाऽपि भा्ीरिङि तस्प्राक्षः चुरादिणिचो निस्यस्वेन “भायाक्य' इष्यस्यामावे 
रोपस्थाप्राक्तिश्वाहिति भाषः! एव चेदिष्करण भ्यथ सत् इदिता णिचः पाश्चिकत्वं 
श्ापयति । इति शाक्यान्तरकर्पनया सन्त्रति-मन्घ्रति प्रयोगाणां सिद्धिः प्रसवति । 
यत्रि = सोचे । यन्त्रयति--यन्त्रति । यन्यामास-ययन्त्र । यन्त्रयिक्ता-यन्श्रिता । 
यन्श्रथिष्यति-थन्त्रिष्यति । यन्प्रयतु-यन्प्रतु-अयन्त्रयत्-अयन्द्रव् । यन्न्रयेत्-यत्त्रे- 
तू-यन्त्रयात्- यन्न्यात् । सययन्त्रत् । अयन्त्रीत् । जयन्त्रयिष्यत्-भयन्श्रष्यत् । कदि 
भनृतमषणे । ऊुन्द्रयति । ङुन्दति 1 न्द्र षामास । चुङुन्ड । कन्दयिता । न्दता । 

ङन्दयिष्यति । कुन्दिष्यति । कुन्दयतु । ऊन्वरतु । अङ्न्यत्-अङ्खन्दत् । ऊश््रयेव् - 
इन्वरत्-ऊन्द्र यात्-भचुकुन्वत् । भङुन्दरीत् । अङुन्दयिष्यव्-अकुन्करष्यत् । तच्चि = 
ऊदट्म्बधारणे । सन्नि = गुष्ठपरिमाषणे । तन्प्रयते-मन्त्रयते । ठन्त्रयामासे-मन्त्रयाम्ब- 
भूषे । मन्ध्रयां चक्रे । सन्त्रयिता-मन्त्रयिता । तन्त्रयिष्यते-मन्त्रयिष्यते । तन्त्रयताम्- 
मन्त्रयताम् । भतन्त्रयत-भमन्त्रयत । तन्श्रयेत-मन्त्रमेत ! तन्त्रयिषीश्-मन्त्रयि- 
षीष्ट । भततत्त्रत-भममन्त्रत । अतन्त्रयिष्यत-भमन्त्रयिष्यत । स्फुडि = परिहषे। 
स्फुण्डयति-रफुण्डति । श्फुण्डयामास-पुस्फुण्ड-र्फुण्डयता-स्फुण्डिता । स्फुण्डयि- 

आन--जाजादि षावुरभोको उपभाको इस्व हो, चङ्परफ “णि के पर, विशस्पते । 



भकरणम् | खउुधा-इन्दुमती-रीकारदधयोपेता । ३१३ 

मन्यतरस्याम् ।ञ1४}३। एषामुपधाया हलो वा, चक्परे णौ! श्रपीपिडत् । 
श्रपिपीडत् ॥ प्रथ परल्याने । प्रथयति ! अरेस्सुद्व्वरप्रथप्रदस्तुस्प्याम् ।3॥8। 
&५। एषामन्यानस्यास्कारश्वद्यरे णौ । इत्वापत्राद्ः । श्रःप्रथत् । पृथ प्रदेपे । 
पथंयनि । उचछत् ७1४1७! उपधाया ऋणस्य ऋदरा, च्रे णौ । इररारामपः 

प्यति-द्फुण्डिष्यति । स्फुण्डयतु-र्फुण्डतु ! अ्पुःण्डयत्-भश्फुण्डत् । स्फुण्डयेत्- 
स्छुण्डेत् । स्फुण्डबात् । अस्फुण्डःत्-अपुस्फुण्डत् । अस्फुण्डिष्यत्-भसफुःण्डविष्यत् । 
पीड = अवगाहे ! पीडयति । पीडयां चकार ! पीडयिता-पीडयिष्यति ! पीडयतु । 
अपीडयत् । पीडयेत् ! पीड्याद् । आजमामेनि ! 'णौचङनुपधाया हस्वः इस्यजुव- 
ञयते । निस्ये ्राठे विकलगोऽयम् । च्रपिपीरदरिनि ¦ पीडधघातोश्चुरादितवाण्णिशि सना. 
दिताद्धातु्त्ञायां हुङिः तिपि इतश्च इलोपे च्छ चिच वाधित्वा “णिभ्रिः हति 
चङि "पीड्-ह-भ-त्' इति स्थिते 'आजमासः कि इस्वे भेरनिरि, इतीरोये परस्यय- 
रोपमाभिव्य “चडि” इति द्वि्वे पूर्वोभ्यासे इलादिः रेषे हस्षे "सनब्घुनिः इति 
सन्षद्धावे दीर्घो लघोः इति दीर्घे भपीपिडत्, इत्येक रूपम् ! अमति (आभासः 
इस्युपधाहस्वे, रधुस्बामावेन सन्वद्धावाभावे द्घाप्रासौ अपिपीडन्' इष्येद दवितीय 
रूपम् । अपीडयिष्यत् । प्रथ = प्रख्याने ! प्रथयति ¦ प्रथयामास । प्रथयता ! प्रथयि- 
ष्यति । प्रथयततु । अग्रथयव् । प्रथयेत् । प्रथ्यात् । 'पत्समृद त्वरेति ' 'अन्र रोदोभ्याप्तस्यः 
इत्यतस्तदुनुष्त्तेरत भाष्ट भभ्यास्येति । 'सन्धरछ्धुनिः इत्यत ङ परे इति चाञुवतं- 
ते । इस्वस्यापषाद्ः । भपप्रथदिति । प्रथघाठोर्णिचि सनादिष्वाद्ध्तुष्वे ज्ुडिः तिपि (इतश्च 
इतीकाररोपे श्ट "णिः इति चडि 'चज्धि इति ह्विसवे "भेरनिरिः णिलखेपे पूर्वस्या- 
भ्याक्ष्वे इृकादिः हेषस्वेऽस्य ख्घुस्वात् सन्दर्ख्युनिः इति सन्षद्दावे सनि 'सन्यतः 
इतीरवे श्राप्ते त॒वाधिष्वा अष्सरश्स्वरेत्ति भभ्यासात्वादेरेऽदस्णाडायमे (पप्रथद? 
दति रूपं मवति । अप्रधयिभ्यत् । प्रथ = प्ररेपे। पर्थयत्ति-प्थयामास । पर्थचिता, 
पथंयिष्यति-पथयतु-भपर्थयत्-पर्थयेत्-पृथ्यात् ! उक्र "द? । उरिति ऋश्वब्दस्य वषठध- 
न्त रूपम् । “गौ चद्धिः इत्यजुषसंते "जिघ्रतेर्वा, इष्यतो वेति च । शभपा्थदिति । पृथ. 
धातोणिचि धातुष्वे छङ्ि कपि च्छौ 'णिश्रिः इति चडि इरोपे णिचमाशित्य गुणे 
पराप्ते त बाधित्वा (उत् इति कारादेशेन एुणाभःवे "दद्धि इति दिषवे एव॑स्याभ्या. 
सस्ये उरत्” इत्य्वे रपरस्वे हखादिः शेषष्वेऽङ्गस्याडागमे टघुध्वात् खन्बल्लघुनिः इति 
सन्वद्धावे सन्थतः" इति इवे 'दीरषोढवोः, इति दीं अपीपयत्" इति प्रथम रूपम् । 
यदा तु णिचमाश्नित्य प्रस्ययजछोपमाश्नित्य रभू पधरुणे सनि रेफएविशिष्टथकारपरकले. 

अत्स्छ-- स्म" भ्रादि षातु धोके भग्यास्तको चकारान्त दश्च हो, चङ् (सक “णः के 
परे । उव् उपधा ऋवणंको शरत् भदेश हो, चरपरक “णिः के प्र, विकल्पे । 



३१४ [ चुरादि- 

वाद्ः । श्रपीधरथत् । अपपर्थत । लुण्ठं स्तेये । लुण्ठयति । अलुण्ठत् \ तड 
श्राति 1 ताडयति । श्रतीतडत् । अड भृषाया, हर्ष च । मण्डयति । शअममण्डत् । 
भडि कल्याशो । भण्डयति 1 अगभर्डत् । द्धं वमने । हुर्दयति । अचच्छदत् । 
चुद् सचोदने । चोदयति ) अचूचुदत् । पाल्ञ रक्षो । पालयति } अपीपलत् । पुज 

पूजायाम् । पूजयति । श्रपृपुजत् । कत संशब्दने । उपथायान्च ।७।१।१० १। 
धातोसपधाया छत इत् ! रपरत्वम् । उपधाया चेति दीघं \ कीत्तेयति । अचीमू- 
तत् । अचिकगीत्तत् । शेषं अव्यक्तायां वाचि । म्तेच्छयति । अमिम्लेच्छत् । इड 

न पनिष्टाकारस्याऽरुघुत्येन सन्वद्धावाभ्रासतौ इस्वा्यमावे 'अपर्थत्, इति द्वितीय रूप 
भवति । अपथयिष्यत् । दण्ड = स्तेये । दयुण्टयति । दुष्टथामास 1 द्युण्डयिता ॥ दण्ड- 
यिष्यति । द्धुण्टयघ्ु । अद्ुण्डयव् । ह्बुण्ट्येत् । ण्डयात् । शट्धद्धुण्टव् । भद्धुण्डयि- 
ष्यत् । तड = आघाते । ताडयति । अग्र णिचि गिखेम अत्त उपधायाः, इति श्द्धिवि- 
दोपः । ताडयामास । ताडयित) । ताडयिष्यति । ताडयतु ¦ अताडयत् । ताडयेत् । 
ताडधात् । अतीतडत् । अताडयिष्यत् । मडि = भूषायां हषं च । इदिष्वान्लुमि मण्ड- 
यति-मण्डति-मण्डयामास-ममण्ड-मण्डयिता-मण्डिता । मण्डयिष्यति--मण्ड- 
ष्यति । मण्डयतु-मण्डकु । भमण्डयत् । अमण्डत्-मण्डयेत्-मण्डेत् ) मण्डथात् र 

अममण्डत् । अमण्डीव् । अमण्डयिष्यत् । भमण्डिष्यत् । भडि = कस्याणे ! भण्डयति- 
भण्डति । भण्डयामास--बभण्ड-मण्डयिता-भण्डता--भण्डयिष्यति-भण्डिष्यति \ 

भण्डयतु-भण्डतु ।"१जमण्डयव्-मभण्डत्-भण्डयेत्-मण्डेत् । भण्डयात् । अबमण्डत् ॥ 

अमण्डीत् । भमण्डयिष्यत्-भमण्डि्यत् । घुदं = वमने । छदेयति-द्दं यामास छद 
यिता-दरदयष्यति । चुद॑यतु । अण्चु्दयत् । छरद॑येत्-दर्दवात्-अचच्छुदेव् । अच्डंदधि- 

ष्यत् । खद = सचोदने । पुगन्तः इति गुणे चोदथत्ति-चोद्यामास -चोद्यता- 

चोद्यिप्यति-चोद्यतु-जचोदयत्-धोदयेत्-खुद्यात् । घचूचुदत् । अचोद्यिष्यत् । 

पूज-पूजायाम् । पूजयति । पूजयामास ! पूजयिता । पूजयिष्यति । पूजयतु । अपूजयत् । 

पूजयेत् । पूञ्यात्। अपूपुजत् "अन्न '्राप्तमास' द्रतिहस्वः । अपूजयिष्यत् । उपाया 

श्रोत । धातोरिस्यधिकाराल्लभ्यते इदित्यादेशः इष्यर्थः । कीतरयात । कतधातोणिचि 

(उपधायाश्च इतीत्वे रपरस्वे “उपधायां च, इति दीं तिपि शपि गुणेऽयादेजञे "कौते- 

यति, इति रूपम् । की तं्यांचकार ! कीतंयितवा । कीतंयिष्यति । कीतंयहु । अकीत- 
यत्। कीर्तयेत् । कीर्त्यात्। अवीङृतव्-अचिकी्त॑त् = अत्र विकल्पेन “उत्, इति 

ऋकारा सति प्रथम रूपम् । तदभावे च “उपधायाश्च, इत्ति निहितेत्वविशिष्टे 
-हितीयं रूपमवसेयम् 1 अकीतंयिष्यत् । भ्रेच्छु = अच्यक्छायां शचि । सेचयति ¢ 

उपधा --उपना भूत धाद सबन्धौ दीधे ऋकारको द् हो । 
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सुतौ । ईंडयति । एेडिडत् । पिडि सद्वाते । पिण्डयति ॥ रुष रदे ॥ रोषयति । 
अरूरुषन् । टल उन्मने । तोनयति । अतूनुनन् ॥ श्णुस्वं माने ॥ शुस्वयति । 
्मशुश्ुल्वत् । घुषिर् विशब्दने । धोषयति । यजघुषन् । पट पुर लु तजि 
मिजि पिज्ञि लुजि भजि लधि जसि पिल कुसि दसि कुशि घट घटि 
खृटि वहं व्ह गुप घ्रप चिक्ठुं चीष पुथ लोक् लोच् णद डप तक त्रतु 
च भाषायाः । पाटय॒ति। पोटयति 1 तुखयति । एवं परेषाम् । घारयति ! घण्टयति । 
नाऽग्लोपिरास्त्रदिताम् । जार] णिच्वग्रपरिनः शात्तेदिता चोपधाया स 1 
सकेच्छुयां चकार । स्टेच्छयिता । स्रेच्छयिष्यति । स्छेच्छुयतु ! अम्छेच्छुयव् ! ्टेष्डु. 
येत् । म्कच्ठुधात् । अमिम्डेष्ुत् , सयोगपरस्वेन गुू्वात् न सन्वद्धावः । अग्डेच्छु- 
यिष्यत् । इंड = स्तुतौ । इडयति । ईडा चकार ! ईडयितवा । ईढयिष्यति। ईंडयतु । 
रेडयत् । ईडयेत् । $डयात् । पेडडव्। रेडिष्यत् । पिडि-खधघाते । पिण्डयति । 
पिण्डति । पिण्डयांचकार-पिपिण्ड । पिण्डयिता-पिपिडिता । पिण्डष्यति-पिण्डयि- 
ष्यति । पिण्डयतु-पिण्डतु । भपिण्डयत्-अपिण्डत् । पिण्डेत्-पिण्डेव् ! पिण्डथात् । 
अपिपिण्डत्-अपिण्डोत् । सुष~रोषे। रोषयति। सो पयां चकार। रोषयिता। रोबयिष्यति ¦ 
रोषयत्च। भरोषयत् । रोषयेव् । र्यात् । भरूरपत् । अरोषयिष्यत् ! तुक = उम्माने \ 
तोरूयति । तोरूयाचकार ! तोख्यिता ! तोरयिष्यति । तोख्यतु }! अतोरयत् । 
तोख्येत् । बुल्यात् । अतूतुखत् । अतोकयिष्यव् । शुरब = माने । शुरंवयति-घ्यस्बाञ्न- 
कार । शुरबयिता शुल्बयिष्यति । शुल्वयतु । अश्युर्वयत्-शुरुबयेत् । शुरूडयात् 1 
अशश्टर्बत् । भयुल्बयिष्यत् । घुषिर् = विशब्दने । घोषयति । घोषयां शकार । घोष 
यिता । घोषयिष्यति ¦ घोषयतु । भघोषयत् । घोषयेत् । घुभ्यात् \ अ जूघुषत् । अघो. 
षयिष्यत् । पट् = पाटयति! पुट = पोरयत्ति ! ह्दुट=रोटयति । तुजि = चुञ्जयति । 
तुष्जति । मिजि = सिज्जयति-मिञ्जत्ति। पिजि = पिज्जयत्ति-पिज्त्ति। छुजि = दुञ्ग- 
यति-लुज्ञति । भनि = भञ्जयति-मञ्जति ! रषि = लक्कघयति-टङ्घति ! खि = 
रसयति । त्र॑सति । पिसि = पिसयति ¦ पिंसति । कुलि = कुषयति-ऊुसति । दसि = 
दं सयति-दसति । कुशि = ऊुशयति-ङुशत्ति। घट = घाटयति । धटि-वण्टयति- 
घण्टति । ब्रहि = ष्हयति । च्रहति । दर्ह-व्ह॑यति ! बर्ह = बर्हयति । रुप-गोपयत्ि। 
घूष- धूपयति । विच्छ = विच्छुयति । जीव = जीवयति । पुथ = पोथयति । रोक = 
रोकयति । छोच = खोचयति । णद् = नादयति । कुप = कोपयति । तकं = वकयति \ 
शरुतु-वतंति । वतंयति । रधु = वर्धत्ति। व्यति । एव लिडादिषु पूर्ववदूद्म् ¢ 
नाग्लोपीत । "गौ चद्युपधायाः' इत्प्रनुवतंते । णावित्यावतंते । एवमरोपिन इत्य. 

नागो --'सिच्" परक जग्लापा घातु शरीर शास् तथा कऋदिव् पादुके उप्थाको हस्व नं 
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हृस्वो न, चष्परे णौ । अलुलोकत । श्रललोचत् । वर्तयति । वर्दयति । आ 
धुषाद्धा ( गर ) । इत उध्वं विशषितणचो, धरषधातुमभिन्याप्य । युज पृच 
संयमने \ योजयति । योजति । अयौक्षीत् 1 पचयति । पचति ! परथिता । श्रपचींत् । 
चं पूजायाम् । अ केयति । षडह मेरो । साहयति । स एवाय नाग- ¦ सहति कल- 

भेभ्यः परिभवम्” ॥ चुञू वरणो ! वारयति । वासयते । वरति । वरते । ज॒ वयो- 

च्रान्नेति । हितीयं तु निषेधे परनिमित्तम् । तदाह णिव्येति । अल्टुरोकत्-धलुखोचचव् । 
अन्न रोककरोचधास्वोः परतः णिचि चडि सति तथो दित्वात् 'उऋत्, इति उपा 
हस्वे प्रापे तं बाधिष्वा नाग्लोपि' इति निषेधे सधुपधाभादबाव्सन्वद्धावाभवे सनि 
दीघामावे प्रोक्ते रूपे मवतः। विभाषित णिचामाह शषधातु यावदिति । युज~एच खग 
भने! योजयति-योजति। पचेयति-पचति । योजयांचकार-युयोज-पर्चयां चकार-पपर्च। 
योजयिता-योजिता-पचंयिता-पचिता। योजयिष्यति - योजिष्यति । पर्चयिष्यति~पचि- 
ऽयति । योजयन्रु-योजतु-प्रचंतु । भयोजयत्-अयोजत् । अपच॑यत्-अपर्च॑त् योजयेत् 
योजेत्-पचयेत्-पर्चैव्-युभ्याच्-प््यात् । अयूयुजत्-जयौक्तीव्-भपीषचव्-पिपच॑त्- 
अपर्चत् । अयोजयष्यत्-भयोचयत्-अपर्चयष्यत्-अपचिष्यत् । अर्च=पूजायाम् । 
अर्च॑यति-भचेति । अचंयामाख-आानचं। भचंयिता-जचिता । अचेयिष्यति-अ्चि. 
श्यति । अर्चयतु-भचेतु । भाचंयत्-ाचंत् । अचेयेत्-अर्चेत् । अच्यात् । आचि चत् । 
जार्चीत्। आचंयिष्यत्-जा्चिष्यत् । षह = मषंणे । साहयति-सदहक्ति । अस्य धातोः 
विभाषितणिश््व उदाहरणेन समथंयति "ख एवायं नागः सहति करुमेभ्यः परिम 
चमित्यादिना, अत्र 'सदति,ः इणि गिररहित षहधातोरेव रपमन्यथा तदथंखापेनानु- 
पपत्तेः) साहर्यांचरुार-ससाह 1 साहयिता सहिता-साहयिष्यति-सहिष्यति-साहयतु- 
सह तु-अजसाष््यत्-भसहव्-सा््येव्-सहेव्-सखद्यात्-भसीषहतच-भश्हीत्--असादहीत् ~ 
भसाहयष्यच्-भस्हिष्यत् । श्वल् = वरणे वारयति~वरति-वरते। वारयामास-कवार। 
ववरे.। वारयिता वरिता-वरीता । चरिष्यति-वरीष्यति-वारयिष्यत्ति-वरिष्यते । 
बरौष्यते। बारयतु-वरतु-वरतास् । अवारयत् -अवरत्-जवरत । वारयेत्-वरेत्- 
चरेत । वयात्-बरिषीषश्ट-वरीषीष्ट । अवीवरत्-मवारीोत्-अवरिष्ट-अवरोष्ट । अवारयि- 
श्यत्-भवरिभ्यत् अबरीभ्यत् -अवरिभ्यत-भवरीप्यत । जु-वयोहानौ ! जारयक्ति-जरति । 
लारयामास~-जजार-जारयिता-जरिता-जार्ययष्यति-जरिष्यति -जारयन्तु-जरतु । अजा- 
रयत् जजरत् । जारयेत्-जरेत् । जयात् । अज्ञीजरत्-जजरीव् । भजारयिष्यव्-अजरि 

हो, चडपरक “णि के परे । आ्षाह्वा-- युज पच सथभनेः घे केकर श्वूष प्रदसनेः धातु 
पयंन्त समी भातुभ्रेसि णिच् विकरपसे हो । 
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हानौ । जस्यति ¦! जरति ¦ शिष श्सर्वोपयोगे । शोषयति । रोषति ! शेश ) 
श्रशिभन् । तप दाहे । तापयति 1 तयति ! तप्ता । छप त्तौ । तयति । तपति । 
हिसि हिसायाम् । हिखयति । हिसति । श्रं पृजायाम् । अर्हयति ! छद् अपवा- 
रे । छादयति । छदति ! छदते 1 धञ् कम्नने 1 ( धजृघोजोखेक् ) णौ । धून- 
यति \ धवति । धवते 1 केचितु नप्रीणे रित्ति परित्वा ग्रीणातिसादचयौद् धृना- 
तेरेव जुकमाहु; । धावयति । श्रय स्वादौ, कथादौ, तदादौ च । स्वादौ--हस्वश्च ¦ 
तथा च कविरहस्ये-- 

श्यूनोति चम्पकवनानि, धुनो्यशोक, 
चूतं घुनाति, चुवति स्फुटिता ऽतिमुक्तम् । 

# 

ष्यत् । शिष~अक्र्वो पयोगे | शेपयति-शेषति ! होषयां चकार-शिशेष-रोषयिता-शेष्टा } 
होषयिष्यत्ति-रोचयति । रेषयतु-रोषतु 1 ्शेषयत्-अशोषत् । रोपत्-शेषयेत्। शिष्यात्} 
अश्िशेषद्-अशेचत्। अशेषयिष्यत्-अेषिष्यत् ! तप = दाहे-वृप = वृष्ठौ । ताप. 
यति-तपति-तप॑यति-तपंति \ तापयां श्कार-तताप-तपयांचकार-ततपं । तापयि. 
ता-तष्चा-तपयिता-तपि्ता-तरक्षा-तक्षा । ताषयिष्यति । तप्स्यति-तपंयिष्यति-तर्षि- 
व्यति-त्रष्स्यति-तप्स्यंति । तापयतु तपतु-तपंयतु-तपंतु । अततापयत्-मतपत्-अतषं- 
यत्-मतपंव्। तापयेत्-तपंयेत्-तपेव् - तपत्। तथ्यात्-वृष्यात्। ऊतीतपत्। अताण्सीत्- 
अतप्सीत् ! अतीतृपत्-अततपंत्-अताप्ठीद्-जन्राप्सीत्-अदपत्-जतापयिष्यत्-भत- 
प््यत्-अतपंयिष्यव्-अतपिष्यत्-अन्रप्श्यव्-अत्स्यत् । हिसि = हिषायाम्-हिसय- 
ति-ष्िखति । हिसयाचकार-जिहिव। हिसयिता-हिषिता-हिसयिष्यति-हिसिष्यति। 
दिसयतु-हिखतु । अहिसत् । अष्टिसयत् । हिसयेत्-हिसेच् । हिस्यात् । अलिहिसत्~ 
अदहिसीत् । अहिखयिष्यत् । अहि खिप्यच् । अहं = पूजायाम् । अहयति-भहति ! अह्. 
यामास्-जानदहं । अहं यता-अषहिता । अह् यिष्यति-अर्हिष्यति-जहयतु-भहतु-आ 
हंयत्-आर्हव्-अर्हयेत्-भर्हैत्-अर्यात् । आर्हिहव-आरोद् ! जर्हैयिम्यत् । अर्हि- 
ष्यत् । दद्च्अपवारणे । छादयति-ददचि-डंदते ! दाद्यामास-चण्डाद्-श्वश्छुदे 
छादयिता-दुदिता । छाद्यष्यत्ति-ुद्ष्यत्ति-दुखिष्यते । छु दइयतु-डद्ु-दुदताम् । 
खण्डद्यत-अश्डुदत्-बच्छदत-दादयेत-देत्-ढदेत । दचुयात्-दिषीष्ट । भवी ददत्- 
अद्धादीत-बददीत्-अददिष्ट । शङ्कादयिष्यत्-गद्ुदिष्यत्-अद्धुदिष्यत । धूञ् - कमस्पने। 
धृन्प्रीजोनेग्बक्तभ्यः, वातिकमेतत् . णिच सप्येव खुक्साहचरिनियमादितिभावः 
धूनयति । धूधातोणिंचि ञुकि धातुखे रूटि कपि गुणेऽयादेश्े “घूनयतिः इति रूपम् । 

धूञ् -ूजः श्रौ श्रीम्" धातुवो शुकः का भ्रागम हो, “णिच्'के परे । 
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वायुविधूनयति चस्पकपुष्परेरुन् , 
यरकानने धवति चन्दनमसरेश्यः ॥ 

प्री तपश । प्रीणयति । प्रीणयते । प्रयति । प्रयते ! कच परिभाषरौ । वाच- 
यति । कचति । वक्ता ! अवाक्षीत् । मान पूजायाम् । मानयति । भानति । मानिता ! 
भू प्राप्तौ । शआ्रात्पनेषदीं । भावयते । भवते । णिचूसंनियोगेनेवात्मनेपदमि्येके । 
भवति । माग अन्वेषसे | धष प्रसहने । धषयति । धषंति । 

द्रथाऽदन्ताः । 
कथ वाक्यप्रबन्धे । श्रह्लोपः । अयः परस्मिन्पूर्वविधो ! ९1४1५91 परनिभि- 

तोऽजददेशः स्थानिवत् स्यात् , स्थानिभूतादच पूवत्वेन इष्टस्य विधौ कर्त्ये ! इति 
स्थानिवत्वान्नोपधाद्रद्धिः । कथयति । अग्लोपित्वादीषसन्वद्धावौ न । शचकथत् । 

मान~पूजायाम्। मानयति-मानति । मानयांचकार-ममान । मानयता-मानिता ! 

मानयिष्यति-मानिष्यति । मानयतु-मानत्। अमानयत्-भमानत् । भानयेत्-मानेत् । 
मान्यात्। अममानत् । भमानोव्। अभमानयिष्यत्-जमानिष्यत्। भू~प्र्तौ । मावयते- 
भवते ! माद्यां चक्त-बभूवे ! भावयिता-मविता । भावयिष्यते-भविष्यते । भावय. 
ताम्-मवताम्। अभाव्यत-अभवत । भावयेत-भवेतं । भावयिषीष्ट-भविषीष्ट । 
अबीभवत । अभविष्ट । अभाविष्यत-जभविष्यत । यदा णिच सन्नियोगे नात्मनेपरदं 
तदा--मवति । बभूव । भविता । भविष्यति । मवतु । अमवत् । भवेत् । भूयाद् । 
अभूत् । अभविष्यत् । मागं = अन्वेषणे । मागंयति-मागंति । मार्गयामाल-ममां । 
माग॑यिता । मारिता । मागंयिष्यति-माभिष्यति । मागयतु-मागंतु ! अमार्गयत् । 
शमार्गत्। मार्गयेत्-मार्येत् । मारग्यात् । अममागत्-अमार्गोत् । अमार्गयिष्यत्-जमा. 
भिंभ्यत् । ष = प्रसहने । धषयति-धषंति । धर्षयामास्ष-दधषं । धर्षयिता-धर्षि. 
ता । धषंचिष्यति-धषपिष्यति । धषयतु-घषतु ! अधषयत्-अधषंत् ! ध्ष॑येत्- 
धषत् । दृष्यात् । अद्ीटवत्-लदक्षत्-जधार्षत् । अधषंयिष्यत्-भध्षिभ्यत्। 

कथयति । कथं इत्यकारान्तादस्माण्णिचि अनुबन्धरोपे “अतो लोपः” 
इति यकारोत्तरवर्तिन अकारस्य रोषे छते “अत उपधायाः” इति 
बद्धौ भक्षायाम् “अकः परस्मिन् पएूवंविधो” इति अल्लोपस्य स्थानिवश्वात् 
तद्भावे जाते “खना्न्ता घात्तवः' इति धातुखंज्ञायाम् रूटि, छः स्थाने तिपि अनु- 
अन्धरोपे सावंघातुरूखन्ञायां शपि अनुबन्धरोपे शिच्वास्सार्वधातुकसन्तायां गुगे अया- 
देशे च छते "कथयतिः इति रूपम् । श्रचकथत् । कथ इस्यकारान्तघातोभिचि अर्लोपे 

अच.-- परनिमित्तक श्रजादेश स्थानिवत् हो, स्थानीमूत श्रच् से पूर्तेन दृ्टको यदि 
विधि (कायं ) कत्तच्य हो । 
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गर् संख्यति } गणयति । इ च गणः }अ६अ रगेरभ्याप्तस्य ईत्स्यात् , चद् , 
चद्तरे णौ ¦ अजीगणन् । अजगणत् । रच प्रतियत्ने ! रचयति । अररचत् । कलं 

गतो, स्याने च । कलयति । ्रचकलन्. ¦ स्ट पूजायाम् । महयति । चच षेश्- 
न्ये , सुचयति । श्रषोपदेशत्वाच् पः । श्रयुसूच् । कुमार कीडायाम् \ कुमार- 
यति । अचुकुमारन् ! ऊन परिहासो । ऊनयरि ¦ शोः पुयन्जीःति सूत्रे 'पययो- 
रिति वक्तव्ये वग-्र्याहारजग्रहो लिद्च -"गिच्य्च श्रादेशो न स्याद् दित्वे क्तत 

इति 1 य॒त्र द्विरुततावन्यासोत्तरखण्डस्यायोऽच् भक्रियाया, परिनिष्टितकूपे चा वणो 
लभ्यते त्रेवाय निषेवः, ज्ञापकस्य सजातीयाभ्ये स्वान् 1 नेनाऽविन्रीत्तदिन्यादिं 
सिद्धम् । प्रकृते तु 'नः शब्दस्य द्वित्वम् । तत उततस्वण्डे अह्नोपः । श्रौननन् । 

तस्य स्थानिक्द्धावात् ध्रद्धयभावे घातुप्वार्ट्ंडरितिप इरोपे अटि च्छेः स्थाने “णन्नि- 
दवखभ्य.” इति चङ्क द्िस्वे भभ्यास्स्वेऽभ्पाायं चुन्वे च कते च कथ् अ त्! इतिं 
भूते अत्र थकारो्तरवतिन अकारस्य णिज्निमित्तन खोपित्वात् “खन्वह््ुनि २” इति 
सन्वद्धावाभावेन “सन्यतः इक्ीरवस्य “दीघो र्वो.” इति दीघस्य चाप्राप्तो 'अच- 
कथत्, इति रूपम् । र च गण इति। “सन्वल्लवूनि इत्यतः चकृपरे इति, ““अच्र खोप: 
इत्यतोऽभ्यासस्येति चानुवतते । श्रनीगरव् । इनि, गगजाताणिचि उल्छोपे 
तस्य स्थानिवस्वाद् श्द्धथमषवे लुश्स्तिप इकारे पऽ च्रेश्चदङ्धि द्वित्वे अभ्यासस्वे 
हादैः शेषे चरे भग्छोपिस्वाद्दीषंसन्वद्वावयोर मावे “इ च गणः", इति ईत्वे अज्ी- 
गणत्ः इति ख्यम् । परे .भजगणव्ः इति । ग्नौ ननदित । ऊनबातोरणिंचि 
ल््धि तिपि "इतश्चः इरोपे च्छ 'णिश्रिः इति चडिः “गेरनिरिः इति णिचो 
रोपे प्रत्वयलोपम्राभिस्य "दद्धि, इत्यनेन अकारविश्शिष्टश्य नकारस्य हिते 'उ-न-न- 
अ-त्? इवि जाते अङ्गस्याडगमे "आटश्च इति श्ृद्धौ "ओननत्ः इनि रूपम् । ननु 
अन्न हविष्वा्पूवं अर्लोपे ते तदनु इकारविशिष्टस्य द्वित्वे सति “ओौनिनवः इति 
रूपं स्यात् । नच तथाकर्व्ये 'द्विवंचनेचिः इत्ति निपेघप्रसङ्ः । अल्लोपनिमित्तस्य 
णिचो द्ित्वनिमित्तत्वाभावात् ! इति चेन्न “गिच्यजादैश्लो न द्विसे कार्ये इत्ति इति 
्विष्वासखागोचाजादेशनिषेधात् । नच "णिष्यजादेश्चः इस्यग्रामाणिकम्। ओः पुयण्! इति 

सुत्रे ओः पययोः, इस्येव च्तव्ये वगंप्रन्यहारजकरमहण णिच्यजादेश्चो रेति ज्तापयति, 
इति ापरकस्य प्रमाणव्वेन विद्यमाचस्वात् । ओनयिभ्यत् । ध्वन = शब्दे! ध्वनयति । 
भवनयामाख ! भ्वनयिता । भ्वनयिष्यति । ध्वनयतु । अभ्वनयत् । भ्वनयेच् । धवर्या- 
त् । अद्भ्वनत् । जभ्वनयिष्यत् । सूत्र = वेष्टने । सूत्रयति । सूत्र्यांचकार । सृत्रथि- 

शिः केपरे। 
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वन शब्दे । ध्वनयति । श्रदध्वनत. 1 शू वेष्टने 1 सूत्रयति । भूतं ॒भ्रघ्वशे । 
मूत्रयति । श्रदन्तत्वस्षामथ्यौण्णिज्विकहपः \ मूत्रति । 

स्रा गर्वादात्मनेपदिनः । 

पद् गतौ । पदयते । अपपदत ॥ शृ मरदणो । गृ्टयते । स्युग॒ अन्वेषयो । 

स्मयते । शुर वीर विकान्तौ । शुरयते । वीरयते ॥ गवं माने । गवेयते ५ 
इति चुरादिः ॥ १० ॥ 

अथ णिजन्तण्क्छिया)। 
स्वतन्जः कन्त! !९।७।५७॥ क्रियाया स्वातन्व्येण विवक्षितोऽथ कत्ता स्यात् । 

तत्प्रयोजको हेदञ् ।१।८।५५। कतृ प्रयोजको देतुसक्त, कतृसंश्श्च स्यात् । 

1 । सूत्रयिष्यति सूत्रयतु । असूत्रयत्  सूत्रयेष् । सून्यात् । असुसृत्रत् । असून्नरयिभ्व 
त् । मूत्र = प्रख्रवणे । मूत्रयत्ति-मूत्रति। मुनत्र्यांचकार-सुमूत्र । मून्रयिता-मृत्रिदा । 
मूत्रयिष्यति-मुतिष्यति । मूत्रयतु मूत्रहु। अमूत्रयत् । भमूश्रत्। मृश्रयत-मूत्रेत् । 
मृज्यात् । अभयुमूत्रव्-भमूष्रीत् । भमूत्रयिष्यत्-जमूत्निष्यत्। पद् = गतौ । पदयते- 
पदयांचक्र। पदयिता । पष्यिष्यते । पद्यताम् ¦ अपद्यत । पद्येत । पदयिषीष्ट । 
अपपद्त । अपद्यिष्यत । गुह = ग्रहणे । गह्यते । गुह्याचक्रे । गृहयिता । गुहधि- 
ष्यते । गहयताम् । जगहयत । गृहयेत । गहयिषीष्ट । अजगृहत । अगृहुयिष्यत । 
मग = अन्वेषणे खगयते । सगय चक्रे} शुगयिवा । शूगयिभ्यते । शगयतास् । अशन 
गयत । ष्टगयेत । श्गयिषीष । अषटगयिष्यत । शूर-वीर विक्रान्तौ । शूरयते-वीर- 
यते । शुरयाचक्रे-वीरयां च ` । शुरयिवा-वीरयता । शूरविष्यते-वीरयिष्यते । शूरय. 
ताम् । वीरयताम्। अशुरयत-भदीरयत । श्युरयेत-वीरयेत । शूरयिषीष्ट-वीरयिषी । 
अश्युश्रूरत-अविवीरत । अशूरयिष्यत-भवीरयष्यत । इति चुरादिः । 

स्वतन्त्र कतंति । कारकाधिकारात् श्ियाजनने स्वातन्न्यमिह धिवक्ितमित्याह- 
क्रियायामिति । 'स्वातन्न्यमिह भ्राघान्यम्” इति भाष्ये स्पष्टम् । नु शस्थाङी पचतिः 
इत्यादौ कर्थं स्थाल्यादीनां कतृष्वम् , स्वातन््यामावादिस्यत आष्--विवद्धितोऽथं इति । 
“विवक्तातः कारकाणि भवन्तिः” इति भाष्यादिति मावः । स्वातन्न्यञ्च धत्वर्थम्यापा 
राभ्रयलम् । भथ “हेतुमति च इति णिञ्विधि वचथन् हेवुसक्तामाह--तल्ममोनको ५ 

भदन्तस्व -वस्वु-स्त धातोरन्त उदात्तो ।लल्याम् च फलम् बोध्यम् । 
क्सप्रकार् “इन्दुमती टीका चुरादिगण समाप्त हृश्रा । 

स्वतन्त्रः -क्रियार्भं स्वातन्त्येण विवद्वित जो भथं वह कतृसं्चक हो । तल्प्रयो--कर्ताका 
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हेतुमति च {२।१।३६। प्रयोजकव्यापारे प्रेणादौ वाच्ये धातोर्णिच् स्यात्. } भवन्तं 
मरेरयति-मावयति \ श्रो; पुयण्ज्यपरे ।अभरगे सनि परे यदङ्गं तदवयकऽ- 
भ्यासोवर्ण॑स्य इत्स्यास्पवगेयण्जकरिष्ववणंपरेषु परत" । श्रवीमवत् । अपीपचत् । 

देवश्चेति । ““स्वतन्त्रः कतां” इति पूवंसुत्रोपात्तः कर्ता तच्छुठ्देन पराश्डश्यवे । तस्य- 
कततुं , प्रयोजकः-प्रवतंयिता तत्प्रयोजकः । तद्ाहु-- रुत" प्रयोजन इत्यादिना ! देतुभनि 
चेति । “सखध्यापपाक्च इत्यतो णिचिस्यनुवतते । हेतुः प्रयोजकः आधारतया 
अस्याक्तीति हेतुमाच् प्रयोजक्छनिष्ठः प्रेषणादिशभ्यापारः तस्मिन् दास्ये णिच स्यादिस्ब- 
थः । “"वातोरेकाचो हलादेः” इष्यतो 'ातोरिष्यनुवत॑ते । तदाह--पयोजकन्यापाग 
इति । भवन्तमिति । देवदत्तो यज्वा सवति । ते प्रेरयति याजक इत्याधर्थै भूधास्वर्थंस्य 
भवनस्य सुख्यकता यवा तस्य यञ्वमवने प्रवतंयिता याजरादिः प्रयोजकः, तशिष्ठा- 
या प्रेरणाया ूघ्ातोः “हेवुमत्ति च इति णिच् शद्धो, आवादेशे च भावि इतिं 
णिजन्तम् । तस्य “सनाचन्ता शातवः, इति धातुसक्ञायाम् “वतमाने छट्?” इति 
रुटि, तिपि श्शपि गुभे अयादेञे च (भावयति' इति । भवन्त प्रेरयनौति । फलितोऽ्थैः। 
ओः पुयणिति । उ इत्यस्य ओः इति षष्टी । पुयण्जि इति ब्डेषः। पुश्च यण् च ज् च 
इति समाहारहन्हराव्छक्षमी । जः परो यस्मादिति बहीहिः । “सन्यतः” इत्यस्मास्स- 
नीर्यनुवतंते । “अङ्गस्य इत्यचिश्तम् । “अत्र रोपोऽम्याखश्य” इस्यस्मादभ्याख- 
स्येति “श्छुजामित्?' हत्यस्मादिदिति चानुवतते । तद््ाह--मनि परे शत्यादिना ! अवीभ 
वत् । भू इत्यस्मात् “हेतुमति च इति णिचि "“णिष्यच आदेश्चो न स्याद् द्षव 
कर्त्ये, इति निषेधात् पूरं ब्रद्धथमावे ““सनाधन्ता इति धातुस्वाख्लुङस्तिप इरोपे 
अटि च्छौ “णिशरिद्भुखुभ्यः कतरि च? इति च्रेश्चङ़ अडुबन्धङोपे “णेरनिटि 
इति शिषे “अ मूजवत् इति स्थिते श्िववे कायं णौ अच सदेशस्य निषेधाद्, 
धृद्धयावादे शाभ्यां प्रागेव भू इत्यस्य “चदि? इस्यनेन द्विस्वे जस्यासस्वे “हस्वः 
इति हस्वे “अभ्यासे चच» इति चर्त्वेन भसय बत्वे अ चु भू अ त् इति जते प्रस्ययः 
छच्षणव्वाच् शद्धो भावादेशे “णौ चज्युपधाया हस्वः, इति उपधाहस्वे अ इ मव् अ 
त्" इति भूते “सन्वज्खधूनि चङ्कपरेऽनग्रोपेः इति खन्बद्धावे “ओः पुयण्ञ्यपरेः? 
इस्यभ्यासोकारस्य इत्वे “दीवा रघोः इति दी च "अबीभवत्, इति रूपम् । 
कतुंगामिनि क्रियाफएरे “अबीभवत, इत्यास्मनेपदविशेषः। श्नपीपवदिति । पून् पवने घाः 
तोर्गिचि छु तिपि “(वश्च इरोपे च्छ चङ्क 'णेरनिटिः इति णिकोपे "चङ्क? इति 
दिषवेऽद्स्याडागमे हस्वे णिचमाश्रित्य (अचो ज्णितिः इति श्ृद्धौ आवादेशे णौ 

प्रधोजक ( भरेरण्ण करनवाला ) "हेतु" सक्ञए श्रौर "शतृ सज्ञकहो।! हेतु--प्रयोजक का भेर 
णादि व्यापार वाच्य रहने पर् धातुसे शिच्! प्रत्यय दो । ओः पु-“सन्, परक जो श्रग, 
तदवथव जो अभ्यासावयव उकार, उसके इव हो, वणं परक कवग, यण श्रौर् जकारफे परे। 

२९ म 
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“मूड बन्धनैः ॥ श्रमीमवत् । श्रयीयवत् । र शब्दे । अरौरवत, । श्रलीलवत् । 
श्रजीज्वत् । पुयण्ली'ति भिम् १ दुनावयिषषति । शरपरे किम् १ बुभूषति ॥ खवति- 
णोति-द्रघति-प्रवति-प्लवनि-च्यवतीनां वा ७1७८१ एषामभ्यासोकार- 

स्येत्वं चा स्यात्, खनि श्रवणंपरे धात्वक्षरे परे । असिच्लवत् । असुख्चवत् । 
इत्यादि । श्रवणेषरे किम् १ शुभरषते । गिजन्ताण्णिच् । परत्वाद् वरद्धौ प्राप्तायाम्- 
^ण्यज्लोपावियङ्यरगुणवृदधिदीर्धेभ्यः पूवविप्रतिषेधेने'ति णिलोपः! चोर- 
यति । "णौ चड्यीःति हस्वः ¦! 'दीषों लणोरिति दीधः । न चाऽग्लोपित्वाद् योर 

यङ्किः इति इस्वे भोः पुयण्ज्यपरे, इति उ कारस्येष्वे 'दीर्बोकघोः, इति दीन 'अपीप्- 
अत्, इति रूपम् । भयीयबदिति । यु = मिश्रणाभिश्रणयोरस्मादतोतुमति णिचि इदि 
तिपि (इतश्च हृति इकाररोपे च्छो चडिः “गेरनिटिः इति णेरछोप "चङ्क इति द्विते 
"पूर्भ्यः, इत्यभ्याप्तष्वे सोः पुथण्ड्यपरे' इति अगभ्ासस्येस्वे (दीषांडलोः, इति 
दीर्ये प्रस्यथरोपमाशरिष्य णिख्वेन श्द्धावावादेके णी वड युपधायादस्ः इति हस्वेऽङ्ग- 
स्पाडागमे 'भयीयवत्' इति रूपम् । भरीरवदिति । ₹ = शग्देऽस्माद्धातोदतुमति निचि 
सनादित्ाद् बातुत्वे छुहिः तिपि “इतश्च इकोपे ष्छो प्डेश्चदिः 'चङ्धि, इति दिष्वेऽङ्गस्या- 
डागमे शोः पुषण्ड्यपरे' इति उकारस्थान इकारादेशे सन्बरखुषुनि' इत्ति सन्बद्धावे 
'इीरघोकघोः, इति दीचेष्वे णेरपि प्रष्ययरोपमाधिस्य शद्धादावादेदो उपजादस्ने भरीरवत्? 
इति भलीलवत् । भजीजवत् । “भद्यु-लु-इ-अ- त्" इश्यवस्थायां तथा भ-ज्ञु- 
ज-इ-भ-त्? इष्यवस्थायां णेरनिटि, इति गेल्लेपि अव्ययजोपमाभ्नित्य णिस्वादृष्द्धौ 
आब्द भोः पुयण्ञ्यपरेः इति भभ्यासस्येखे (खन्भञ्वघुनिः इति सन्बद्धाये द्दी्बें 
कनोः, इति दीं णौ डि" इति हश्वे 'भशीकवत्, भजीजनत्, इति उभयोरबि सिद्धिः 
सफंडा । खवतिश्रणोतीति । भपर इष्यनुवतते नतु पुयण्ञ इसि । पबर्गजकारयोरसम- 
बात् । सवस्थादौ यणः सश्वेऽपि भग्यमिचारात् । श्रसि्रवदिति । स = प्रसबणेऽस्मा- 
दातोः णिचि बुक तिपि रतश्च" इफोपे च्छो 'गिधि, इति चङि "शङ्कि" इति हषे 
प्रश्ययलोपमाभित्य शद्धो "गौ चद् युपध्ायाईस्नः, इति हस्वे “लवति श्वणोतिः इति पा- 
चिकेऽभ्यासेस्वे 'भसिखवत् इति प्रथमं रूपम् 1 यदाऽभ्यासेव्वं न स्यात्तदा भसु्तचत् । 
इति दविलीयरूपं स्पश्टमेवेति भावः । ओरयतीति । चुरधातोः घरादिस्थार्थणचि तस्थ 
सनाश्र्वाद्भातुष्वे सति हेतुमति णिचि शुर्-ह-डः भश्र णेरनिटि, इत्यनेन पूर्वगेकोपे 
राप्ते तं बाजित्वा 'भचोभ्णितिः इति बद्धौ च पर्वास्प्रा्तायां “ग्यज्ञोपानित्िः 
बातिकेन शद्धः पूवं णिकोपविघानसामर््याव् पूर्बणेकोपे धातुश्वे छटि तिपि शपि 
पुगन्तः इति गुगे तथा (सावघाबुकाधंधावुरुयोः, इति शुभे छते “चोरयति, इति 

रवति जनवस्यादि धाठुभकि भभ्यास सबन्धौ उक]रको श्त हो, सनूके परे तथा भवणंपरक़ 
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प्यसम्भवः, ण्याङृतिनिर्देशात् ! अचूचुरत् ¦ डोर गतिदो! णो चं 
संश्चङोः । २।४।५१। सन्परे, चङ्परे च णौ श्वयतेः घम्सारणं बा स्यात् । “खं 
सारणं, तदाश्रयं च कायं चलत् इति वचनात्खम््रसारणम् । पूवरूपम् 1 रश 

शवत् 1 श्रलघुत्वा् दीधः । श्रशिश्वयन् । स्तम्मुखिबुख्टं चङि ।८।३।११६। 
उपसगनिमित्त एषां सस्य षो न स्याचदि । अवरातस्तम्भत् । पर्यसीषिवत् । न्यसी- 

रूपम् । श्रचुचुरदिति । खुर इदः इम्यवस्थायां शद्ध बाधित्वा पूवविप्रतिषेधन 
भेरेपे पुगन्तरुगे 'चोरि' इति जाते "सनाधन्ताः इति धाते खुह्किः तिपि शतशः 
इरोपे च्छो "णिश्ि, इति च्वङ्कि "णेरनिटि" इति गेरेपि "्चङ्कि' इति ह्वे अभयासव्वे 
हरा दिशेषस्वे 'सन्वद्, इति सन्वद्धवे ष्दीर्घारषोः इति दीघं अचूचुरत्, इति रूपं 
निष्पद्यते } नचात्र पूर्वगेरेपिनार्लोपित्वास््न्वद्धावो न स्यादिति वाच्यम् । गिख 
श्षाऽऽकरतिर्यस्य तस्मिन् परतः सन्वद्धावदिधानात् ! "णौ चमश्चमेः ! शविभाषाशवेः? 
इति सुत्रमलुबतते । ष्यडः संप्रसारणमिति । प्रश्वदिति । श्विभातोः हेवुमसि णिचि 
सनादिस्वाद्धतुखे {ङ तिपि द्रोप द्धि संप्रसारण तदाश्रयं च कायं वलवत् 
इति वार्तिंकुबलात् बाधित्वा “गोच सश्चमेः, इति पूर्वं सप्रसारणे 'खप्रष्ठारणारखः 
इति पूवेरूपे गेरनिटि, गेखेोपे "चङि इति दित्वे प्रस्ययरोपमाभिष्य शद्धावाबादेशे 
इस्वे खुघुपरकस्वार्सन्वद्धावे दोषो ख्घोः, इति दीरवेऽङ्गस्याहागसे “भशुशबच्? 
इति खूपम् । यद् संप्रसारण न स्यात् "अ श्ि-श्ि-अ-च्, इत्यवस्थायां हश्टादिः हदे 
णिललोपमाश्निष्य चृद्धौ यादेशे “गोच” हस्वे “अश्चिरवयत्, इति इहितीय सपं 
भवति । स्तन्भुसिवुस्ं चडीति । उपसर्गनिमित्तस्य प्रतिषेधः इति घातिकम् । सहे साङ्ः 
खः, इस्यतः स इति षष्टधन्तमनुवतंते 1 मुरधंन्य इस्यधिङ्कतम् । अवातस्नम्भत् ¦ अव- 
पूर्वात् स्तम्मधातो्णिचि टुङिः तिपि इरोपे च्छौ चङि णेोपे घातो्टितवेऽङ्गस्याडागसे 
‹अवातस्तम्भव्ः इति खूपस् 1 अत्र अवार्चाङम्बनाविदूयंयो इत्यनेन प्राप्तं षत्वं 
शश्तम्भुलिडुसदां चडि, इत्यनेन निषिध्यते । पयसीषिवद् । “परि अ सि-सिव्-म वत्? 
इत्यवस्थायां सन्वद्धावे '्दीर्परुघोः इति दीर्घे "आदेश्ध्रस्यययोः इष्यपरस्कारस्य 
षत्वे यणि "पर्यसीषिवत्? इति रूपस् । अन्न परिनिविभ्यः, इति प्राप्तं बल्व स्तम्युचि- 
वुखहां चडि इति निषिध्यते । न्यसीषदत् ! निपूर्वात् "षहश्मर्षने धातोर्णचि ल्यः 
तिपि च्छ चङ हिष्वेऽडागमे नि-भ-स-खह्-अत्ः इति जाते सन्वद्धावे सन्यतः, 
इतीत्वे 'दीपेरुघोः, इति दीर्घं यणि परसकारस्य षत्वे न्यसीषहव, इति रूपम् । अन्न 
श्रथमखरारस्य भप्त "परिनिदिम्यः' इति षत्वं “स्तम्ुतिवु सषा शक्कि" इति निषिष्यते। 
सितानि नुमि 

मिम 

धात्वत्तरॐे परे, विकल्पते । णो च "सन् श्रौर भचड' परक णिः प्रम ररने पर “छ षाठुकतो 
सप्रसास्य हो, विकट्पसे । स्तम्भु-- उपस्गंस्थ निभि्पे पर् स्तम्भ्वादि धातुके सश्र को 



३२९ ( ्यन्त- 

षटत् ¦ स्वापेश्चङि ।६}१।११८] रयन्तस्य स्वपिश्चडि सम्प्रसारणं स्यात् । सषु 
पत् । हनस्तोऽचिण्णलोः 19३।२३२। हन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्याच्चिष्णल्वन्ञ 
भित्ति, णिति च प्रे । घातयति । अर्तिहीब्लीरोकनूयोच्मास्थातां पुर्णो 19) 
३।२६। एषां पुक् स्याएणौ । स्थापयति । तिष्ठतेरित् । 94811 ति्तेशुपधाया इद्- 
देशः स्याचद्परे णौ । अतिष्टिपत् । घ्रापयति । जिघ्रते्वा ।७18]द। जिघ्रतेरप- 
धाया इत्वं वा स्याचङ्परे णौ । अजिध्रिपत् । अजिघ्रपत् । शाच्छासाह्ाव्या- 

स्वपिश्चङीति । ण्यन्तस्य स्वपेः संपरह्ारण स्याच्चडि इति सूत्रार्थः । श्वापि, इति 
ण्यन्तविक्चिष्टारुत्ठडिः तिपि हतश्च, इरोपे च्छो चङि ‹स्वापेश्चडि, इति संप्रसारणे 
सप्रसारणाश्चः इति पूवं ख्ये 'गेरनिटि' इति गेेपि "चदि" इति ह्ितवे हलादिः शेषे 
अङ्गस्याडागमे अ-खु-सुप्-भत्, इति जाते “आदेश्चप्रस्यययोः इति षत्वे “सन्वत्, इति 
सम्बद्धावे 'दीर्षोख्वोः” इति दीधेष्वे “असूषुपत्” इति रूपं भवति । इनस्तोऽचिणिति , 
हन्तेस्दकारोऽन्तादेश्चः स्यात् चिण्णङ्वजं जिति णिति च परतः । घानयतीति। 
हनधातोहतुमण्णो धाचुष्वे कुटि तिपि शपि शन्-इ-भ-ति, इत्ति जाते 
“हनस्सोऽचिण्णलोः' इति हनस्तकारादेशे होहन्तेः इति कुत्वेन हस्य घस्वे अत 
ङपधायाःः इति दौ्धं शवाति-अ-तिः इति जाते (लावंघातुकार्धधातुकयोः, इत्ति 
गुणेऽयादेशे “वातयति, इति रूपम् । ठि 'अजीघतत् इति रूपमवसेयम् । अतिष्ठि. 
पत् । स्थाधातो्णिचि पुकि “णिध्रिद्रखुभ्यः कतरि चङ, इति चडि अनुषन्धोपै 
“गिष्यच्च आदेशो न स्यात्, द्विसवे कार्यैः इति निषेधाव् इत्वापेतया पूर्वं “चडि, इति 
हिव जभ्यासस्वे “शपूर्वाः खयः", इति सरोयेऽभ्यासहस्वे चस्वं “गौ चक्शयुपधाया 
हस्वः, इति उपधाया हश्वे “भेरनिटि” इति णिरूोपे “खन्वर्लघुनि चङ्परेऽनग्सोपेः 
इति इत्वे षष्वे ष्टस्वे “तिष्ठतेरित्, इति द्वे च “अतिष्टिपत्, इति रूपम् ¦ अन्न 
केचित् ओण् अपनयनेः इत्यत्र ऋदित्करणारिलिङ्गाव्, “उपधाकार्यं द्िस्वास्वलम्?, 
इति कर्पयनया पूवं “तिष्ठतेरिव” इति द्वं ततो द्विसवमिति न समीचीनमिति 
प्रामाणिकाः । तत्र भमाणसमन्यत्र स्प्टम् । जिघ्रतेर्वा व्राधातोरुपघाया इदादेशः 
स्याच्चछपरे.णौ । अनिषपत् । प्राघातोणिचि अतिही" इति कि सनादिष्वाद्धातुते 
लङि तिपि शमश्च इरपे च्छो 'णिश्रि" इति चडि जङ्गस्याडागमे 'अ-ाप्-इ-अ- 
1 ष नीं हो, “वड कं परे । स्वापे -ण्य-त॒शसवप् वातुको सप्रसारण हो चङ के प्रे । हनस्तो--'न्? धातुको तकारान्त अदिश हो, शिण? तथा “एल् वजत बिद् णित् भरत्ययक्रे 
परे । अर्ति--%, ही, न्ली, री, कनृयी, मायी ओ्नौर अदन्त धातुको पुकः का आगम हो, 
“णिः क परे ! तिष्ठ --स्था' धातकी उपधाको शइत्वः हो, चङ्परक "शि? क परे । जिघ्र श्रा धातुक उपधाको "इत्वः हो, चङ्परकं “णि” के प्र, विकल्पते । शाच्छा-सो, छो, षो, 
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वेषां युक् ।5।३।३७ एषा युक् स्वाण्णौ \ शाययति ! अशीशयत् । वययति । 
हः सम्प्रसारणम् ।६।१।द३२। सन्परे चकषपरे च णौ हः सम्पारणं स्यात् । 

{ काण्यादीनां वेति वक्तव्यम् ) क्राण्यादीनां चद्परे णौ उपधाया इस्वो चा 
स्यात् 1 ग्यन्ताः कणरणभणघ्नणलयुपहेटः षट् माध्य उक्ताः ! हायिवाणिन्ञोठिनोपय- 
श्चत्वारोऽधिका न्यासे । चाणित्तोरी अप्यन्यत्र ! इत्थं काण्यादयो द्वादशः । अजूहवत् । 

श्रनुदषित् । पाययत्ति । लोपः पिवतेरीख ऽभ्यासस्य }जछाड] पिवतेरूपधाया 
लोपः स्यादभ्यासस्य ईेदन्तादेशश चद्रे णौ । अपीप्यत् । ( पातेर्णो लग्बक्त- 
ञ्यः; ) पुकोऽपवाद्. । पालयति ! वो विधनने जु \ ७।३।२८। वातेजुक् स्या- 

त्" इति जातेई'जिघ्रतेर्वा, इति उपधाया इत्दे 'गेरनिरि, इति णेरेपि (दडि" इत्यनेन 
हिववे पूर्वेभ्यासस्वे हरादिशेषस्वे 'कुहोश्चुः इति जस्वे अ-ज-घरिप् अत्, इति जाते 
'जनिघ्निपत् इष्येक रूप भदति । यदा तु इस्व न स्यात्तदा 'भौचङ्किः इति हस्वत्वे 
(सन्यतः, इति इत्वे अञ्जिघ्रपत्, इति द्वितीय सूपं भवति । य'च्डा० ति । पुकोपवाद्ः । 
णौ परत एषां धातूनां युगागमो भवतीति भावः 1 शाययतीति । ज्ञोतसूकरणेऽस्माद्धातोः 

णौ "जादेच उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे पुगागमे बाधित्वा “शाच्छासा, इति युगायमे 
श्षायिः इति जाते सनादिस्मेन धातुरयं रुटि तिपि कपि गुगेऽयादेश्चे श्लाययतिः 
इति । व्ययति । श्टेन्-धातोणिचि 'आदेचः इत्यात्वे ध्शाच्छासा' इति युकं गायि 
इति जाते धातुष्वे खट तिपि छि अयादेशे ब्हाययतिः इत्ति रूप भवति \ 24: सम्ध- 
सारणमिति । “गोच संश्चङोः” इस्यनुच्न्यते । बह इति षष्ठी । ष्हेनः संप्रसार ' स्याद् 
पाययतीति । पा घातोर्णिचि शाष्टासाः इति युकि कुटि हिपि छपि गुणेऽयादेकषे 
"पाययति, इति रूपं भवति । लोपः पितरिति । “णोषश्युपच्वाया हस्वः, 
इस्यतः णौ चक्ति भनुषज्यते । मपीप्यदिति ¦ प्राधातोर्भिचि शाच्छासा? इति युकि 
'पायिः इति जाते लुक्कि तिपि “इतश्च, इरोपे च्छो “गिधि' द्रति चडि गेरनिरिः 
इति णोप "चङि इति द्वित्वे पूर्वस्वाभ्यासव्वे ज-पा~पाय्-भ-उ इति जाते “छोपः 
पिबतेरीच्चाभ्यासस्यः इति भभ्याघ्वस्येदादेशे धातोश्वोपधारोपे, (अपीप्यत्, इति 

रूप भवति । पारु = रक्षणे । पाख्यति ! गोविषटूनने जुति । बचा = गत्तिगन्धनयोर- 
श्माज्जुक्स्यात् बिभरूनना्यं णौ परतः । वाधातोरणो जुकि वाजिः इति जाते ङटि तिपि 

हेन् ,व्येन् , वञ् भर ५ धातु "दुक का भागभ दो, “शिः कं परं। इभः सम्प्र-~ हेन्? 

धातुको सप्रसारण हो, सनपर शौर चडपरक “णि के परे । काण्या--कण्यादि धादुभोकी 
उपधाको हस्वः हो, चङ्परक 'खिः के परे \ रोष--“पा ष।तुकी उपाक लोपहो श्रौर 

अभ्यासो दैदम्ताेशच हो, चङ परक "णि" क १ ।प्राततेणो -- पा" घातको क्! का भागम 

छे, "खि के प्रे) को किघू--वा" घातुको विषूनत्त अधमर "जकः का भागम हो, विः के 
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ण्णौ कम्पेऽथं । वाजयति । विधूनने किम् १ केशान्वापयति । शदेरगतौ वः 
51३5२} शदेणां तोऽन्तादेश- स्यान्न तु गतौ । शातयति । गतौ तु-गाः 
शादयति गोविन्दः । गमयतीत्यथे । र्टः पोऽन्यतरस्याम् ।७,३।४३। रुहः पमा- 
रोऽन्तादेशो वा स्याण्णौ । रोपयति । रोहयति । दोषो सौ 1६1४1६० इुष्यतेरप- 
धाया उर्स्याण्णौ ३ दूषयत्ति । वा चिन्तविसयगे ।६।५।६१। दुष्यतेरपधाया ऊस्या- 
दा, णौ चित्तविरागे । विरागोऽश्रीतता । दुष वेहृस्ये । चित्तं दूषयति, दोषयति क 
काम. । उभौ साभ्यासस्य ।८।७।२१। खाऽभ्यासस्याऽनितेरमौ नकारौ णत्वं 
प्राप्तो निमित्त सति । भ्ाणिणत् । शौ गमिरबोधने ।२।४।४६। इणो 
गमिः स्यारणावबरोधने । यमयति । बोधने लु--प्रत्याययति । घट चेष्टायाम् । 

शपि गुणेऽयादेशे "वाजयतिः इति रूपं भवति । केशान्वापयत्ि, भत्र न ऊक् विधून- 
नाभाकत् । छन्तु भादुन्तस्वास्पुगेव । शदेरगतानिति । शद्लू-विंशरणगत्यवसाङ्ेषु । 
अस्य णौ परतस्तकारवेश्चः स्यादिध्यर्थः। शद्धातोः णौ शदेरगतौ तः, इत्यनेन 
दस्य स्थाने तकारादे्षे भत उपधायाः इति उपधाया दीर्घवे श्लात्ति, लटि तिपि 
शपि गुणेभ्य शातयतिः इति रूपम् । अयं तकारादेशषः गतिभिश्षारथै एव स्यात्। 
गतौ चु 'शाद्यक्षि, इत्येव रूपं भवति । रुह पोऽन्यारस्याभिति । रह घातोः पकारा 
न्तावैक्षाःस्याण्णो बिकक्पेन । दहधातोर्णो “रुहः पोऽन्यतरस्याम्? इद्यनेन हस्य परत्वे 
पुगन्तः इति गुणेऽयादेरो रोपयति” इति एक रूपम् । यदा पकारादेशो न स्या. 
त्ता रोहयति, इति तु भवस्येवेति दिक्! दोषो शौ ' दुषुधातोरपधाया उदादेश्ञः 
स्याण्णौ परत इस्यथेः । दूषयतीति । दुषधातेोर्हेतुमण्णिचि "दोषो णौ दस्यनेनोपधाया 
उद्ेदो छटि विपि श्ञपिं गुणेऽयादेशे “दूषयति? इति । वा चित्तविरागे ' अन्न दोषो 
णौ, इत्नुबरस॑ते ! चित्तविरागे गम्ये दुषधातो पधाया उदवृदश्लो वा स्यादिति 
सूत्राभंः । सोगमिरबोन इति । इण = गतावेक्ष्य गमिरादेशो भवति अबोधने 
गभ्वे णौ परतः। इण धातो "णोगमिः, इति गम्यादेशे छूटि तिपि क्षपि गुणेऽयादेशे 
"गमयति, इति रूपम् । बोधने तु-प्रत्याययति । ्रति-दइणधातोर्निचि 'भचोऽन्णितिः 
इति क्द्धौ भयादेशे श्रति-आयि, यणि ्रष्यायिः अस्मार्ल्टि तिपि क्ञपि गुणेऽयादेशे 
श्रस्याययतिः इति ख्प भवति । मितां हस्वः" विधास्यमानं इ स्वेस्वं परिकरप्य मित्स- 

प्रे । कादेः--. शदः धातु णे बतभिन्र भथमे तकारान्त श्रदेकर दो, "णिग्के पर रहः 

(रइ› धातुको पकारान्त श्रादैश् हो, “शिक परे, विकल्पे ¦ दोषौ-- दुष धातुकी उपधाको 
“उत्, रदे हो, 'णि"के परे । वा चित्त--दुष् धाठुकी उपधाको उक्त दो, चित्तविसग 
( इच्छानिरह ) श्र्थमे, विकल्पते । ̀ उभौ--रेफ-निमित्तसे १२ अन्? धातुके अभ्यात्त सहित 
दोनो नकांस्को णव हो 1 णौ गत्नि--भ्रवमोधनं श्रम “श्ण, धातुको भरः भ्रादेश हो, 



श्रकरणम् खुधा-इन्दुमती -टकाद्वयौपेता । ३२७ 

( ग° ) घटादयो मितः । जनीजुषक्नघुरखो ५मन्ताञ्च । एते मितः । 
(ग०) उ्वलहलक्यलनमामनपसरगांद्धा । श्रनुपसगदिषां भित्वं वा । ग्ास्ना- 
वनुवमां च । श्रलुपसरगादेषां मित्वं वा \ न कम्यमिचमाम्। अम- 
न्तत्वात्परापतं मित्वमेषा न । यमौ ऽपरिवेधनेा । यच्छनेर्मोजनातोऽन्यच्र मिव 
न । स्खदिरपस्म्यां च । स्वदिखपरिभ्या परीभूतो यित् न । मितां हस्वः 
1६1४।६। घरदीना, ज्ञपादीना च णादुप्रधाया हस्वः ! घटयति } श्रजौघटन् ¦ क्षप 
लाने, ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत् । रभेररान्लियेः 191१६३१ रसे्ध॑मचि, 
न तु शच्लिटोः । लभेश्च 1] शृदेड लमेन्ुम् स्यादचि, न तु शच्तियेः ! अरर- 
म्भत्। अललम्भत्। ईष्येयति । (डष्यतैस्ततोयस्येति वक्तभ्य प्र , तृतीयन्यजनस्य, व न 
्ञकानां परिणन ससुन्रे बिधत! घटादयो मित इद्यारभ्य जनीजष्, इत्ति याचत् । 
केषाद्धत् नेकरिपिक मिर्व मस्वा आष “उवरुह्धकः इत्यारभ्य लास्नाः इति याबत्। भा- 
छषानामनीप्सितानां मिर्व निषेधयति । ̂ न कभ्यमिः इत्यतः 'स्खदिरव इत्यन्त यावद् । 
भजिङपत् ! क्षपुडस्यस्माण्णिचि उपधा्ृद्धौ इस्वे 'शपि' इति जति धाुखारलुडस्तिप 
इकारकोपेऽटि चडेशवङ्कि “गेरनिरि' इति णिपे “चद्धि", इति ह्विस्वेऽभ्याखकायें 
“सन्वल्छघुनि चङ्परेऽनररोपेः इति सन्वद्धावे “सन्यतः” इति भम्पासस्याकार- 
स्येत्वे टधुर्वाभावात् “दीर्घां रुवोः” इति दी मावे “भजित्तपतः इति रूपम् । 
रभेरक्ग्लिटोरिति ! ददितोनुम्' इत्यतो नुभिस्यनुवतते, 'रधिजमोरचिः इत्यतः *अचिः 
इत्यनुवतंते । अररम्भव् । रमभातोणिचि 'रभेरश्चल्ख्टिःः इति चुभि मिर्वादन्स्यावय. 

वेऽनुस्वारे परसवर्णे लुङि तिपि "इतश्च इरोपे .गेरनिटिः इति गेरुपिऽङ्गस्याडायमे 
न्वङिः इति ह्ित्वेऽभ्यासस्वे हरादिः .शेषत्वे (भररम्मत्, इति रूपं मवति । सत्र 
संयोगपरष्वेन इस्वामावान्न सन्व्वम् । लमेश्चेति। ठमेरपि युस्, अचि "परतः नतु 
शबकिरोः } भललम्भत् । “अद्म्भ अत्, इष्यवस्थायां 'चङ्किः इ्धिस्बे पूवंस्याभ्यासस् 
हरादिः शेषत्वे 'जरुरु्मत्" इति रूपम् । अत्रापि दीर्वस्वाच्च सन्वद्धावः । ईष्ययति । 

“शिक परे । घटादयो-~म्बाचन्तगं न घटादि गणपठिन धातु 'निव्' दं जनी--जनी-जुष 

श्रादि धातु तथा श्रमन्त धातु भी “मितः हं । उवल~-अनुपसगेक उ्वलन्हल दि धातु 
विकल्पते "मित्" हो) ग्काक्ना--ग्रनुपसगंक ग्ला-स्ना रादि धातु "मितः य, विकल्पते 1 
न कस्य--प्रमन्त होने पर सी कम्यादि घातु “मिवः नदं शे यभो-~--शपरिषण अथे 
"यम्? धातु “मित्, नदरी हो । स्खदिर~-प्रव परि उपसगंसे पर <स्खद्, भातु “मित' नदी हो । 
मि्ता--घयदि श्रौर ज्ञपादि धातुश्रोकी उपधाक्ो हस्वः हो "णि के परे । ' रभेर~--रमः 

धातुको नतुम्' से, (शप्» भौर "लिट् (सम्बन्धौपे भित्र ।शरच्के ररे । कमेश्च--लम्ः 
` धातुकतो ग श्तुम्ः शे, श्वप्१ भौर 'लिट* संबन्धीमभिश्च अचके परे । इष्य ---इष्ययतिग्ड 



२२८ सन्नन्त- 

तृ तीयेकाच इति वाथैः । आये धकारस्य दिते वारयितुभिदम् । द्वितीये त्वजादेद्ि- 
तीयष्पेत्यस्याऽपवादतया सन्नन्ते प्रवतेते । एेष्यियत् । द्वितीयव्या्या्थां गिनन्तास्वडि 

षकार एवाऽभ्याच श्रयते, इलादिशोषात् । दत्वं ठु द्वितीयस्येव, वृ तीयाभावेन अकृत- 
वातिकाऽनहृतते. । एेभिष्यत् ॥ इति ण्यन्तप्रकरणम् । 

अथ सन्नन्तप्रकरणम् । 
धातोः कमंश्ः समानकतंकादिच्छायां वा ।२1१1७ इषिकर्मण धातोरि- 

षिणेककतुकात्सन्वेच्छायाम् । धातोविंषेरिह सन श्राद्धधातुकत्वम् । पठ व्यक्तायां 
वाचि । इद् । खन्यङो ।६।१।६। सनन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्येकाचो द्वे स्तोऽ- 
जदेस्तु द्वितीयस्य । शखन्यतः' । पठितुमिच्छति-पिपरिषति । कर्मणः किम् 

ईष्यं = ईर्वायास् । अक्माण्णी र्टि तिपि शपि गुणेऽयादेश्े शदष्यंयतिः इति रूपम् । 
ठेष्यियदिति । द्यधातोर्णिचि लुङि तिपि रतश्च? इलोपे च्छौ "णिध्रि, इति चङि 
“हष्य्-इ-भ-त् इति जाते षकफारविश्िष्टस्य द्वितीयाचो हद्िषवे पराप्ते तं बाधिस्वा 
¶्यतेश्वृतीयस्येति वाष्यम्, इत्यनेन यक्ारविशशिष्टकारस्य हिषे दषं -यि-यि-अ-त्? 
इतति जाते णेरनिटि दति गेरूपि ‰ईैन्यिय्-अत्, इति स्थिते आडजादीनाम्? इध्या- 
डागमे 'भारश्च, इति शुद्धौ “दटेच्ियत्? दष्येक रूपं भवति । यदा तु षुकारविश्िष्टस्य 
दिष्वभिति प्तः स्वीक्रियते तडा 'आ-दंष्यि-न्यि-भव्, इध्यवस्थायां हखादिः शेषेण 
यदोपे "गेरनिटि, इष्यनेन च णोप “धारश्चः बद्धौ पेरषिभ्यत्, इति इतीयं ङपं 
संपद्यते । ईति रिजन्तप्रक्रिया । 

धातोः कम॑ण शति । “गुप्षिज्किद्धयः"” इत्यतः सश्ित्यनुव ते । इच्छायाः श्रुतस्वात्ता 
प्ष्येव कर्म॑ विवचि्षम् । तथा समानककतुकत्वमपि इष्छानिरूपितमेव विवङितेम् । 
कसति स्ववाचकक्षब्दह्वारा घातौ सामानाधिकरण्येनान्वेति। तथा च इण्छालमान. 
कर्ठुकस्वे सति इष्छाकर्मोभूतो यो भ्यापारः तद्ाचकाद्धातोरिच्छायां सन् वा स्यादिति 
फति । तदुह-्षे करण इत्यादि । इषिणा एककतृकात् इषिकर्मीभूतग्यापारवाचक्ा- 
द्वा्ोरित्यर्थः । पिपटिषति , पर इत्यस्मात् “धातोः कमणः समानकतंकादिच्छायां 

ताय ग्यजन या तृताय एकाचकी {दि हे । 
इस प्रकार इन्दुमती, रीकार्मे ण्यन्तप्रकरण समाप्त हृभ्रा | 

ध्राकतेः--, इवि )-श्च्छ्। क्रियाके करपभूच जो इछा क्रियाके करता, तत् समान कर्त है 
चिका, ख घातुसे 'सन्" प्रस्यय हो, श्चा श्रथरमे, विक्रसते । सन्यह्ञो ~ सन्नन्त तथा 
उशन्त बाय परमम पकाच्ो द्वित्व घ्य रीर अनादि भरातुके द्वितीय एकाचको द्विलव दये । 



प्रकरणम् ] खधा-इन्दुमती-रीकाद्धयोपेता । ३२९ 

गमनेनेच्छति इति करणान्मा मूत. । समानकचं कात् किम् १ शिष्याः पटन्त्वितीच्छति 
गुरः । 'वा्रहणात्पक्ते वाक्यमपि । 

शोषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिक मतुबर्थिकः । 
सरूपः प्रध्ययो नेः, सनन्तान्न खनिष्यते ॥ १ ॥ 

तेन-पिपरिषितुमिच्छतीति वाक्यमेव (लुडःसनोधस्लः 1 सः स्यार्धधालुके 
1 चह) सत्यतः स्यात्सादावादधधातुके । अततुमिच्छति-जिधत्सति । “&ष्येयतेस्त- 
तीयस्येति यिसनोद्वित्वम् । ईष्ियिषति ! एकाचः इति नेट । शस्मनगमां सनि 
1६1४1 १६। अजन्ताना, इन्तेरनादेशगमेव दीर्घो, फलादौ खनि । इको भाल् 
। १२] ६। इगन्ताज्फलादिः सन्कित् स्यात् ! कर्मिच्ति चिकीषति । निघासति । 

चा", इति सन्प्रस्यये भलुवन्धरोपे "पट् सः इति जाते “भाधंधातुकं शोषः” इति 
आधधातुङष्वे “आधंघातुकस्येड्वखादेः* इति इडागमे टृरोपे रित्वादाध्चावयवे 

यजञोःः इति हिषे "पट पट् इ खः इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासस्वे 
“हलादिः दोषः", इति रोपे “सन्यतः” इतीष्वे “अआदेश्षप्रस्यययोः” इति षस्वे “सना 
चन्ता धातवः» इति धातुरवारङूटस्तिपि शपि अनुबन्धरोपे "पिपटिष ज तिः इति 
जाते “भतो गुणे» इति पररूपे "पिपठिषति" इति रूप् । जिघत्ति । अद् इत्यस्मा 
द्वातोः “घातोः कर्मणः" इति सनूप्रत्यये “लुङ्सनोर्धस्लर"” इस्यदो घस्कादेशेऽनुबन्ध 
रोपे वस् स, इति भूते अन्न षनष्सस्य ““भाधंघालुक शेषः» इष्यार्धघातुकसन्तायाम् 
“आर्धंधातुकस्येडवशादेःः इतीडागमे प्राप्ते “एकाच उषपदेशेऽनुदात्तात्” इति निषिद्धे 
सन्यः", इति द्विरवे लभ्यश्सस्वे अभ्यासकार्ये च कृते (जघस सः इति जाते अभ्या- 

सखकारस्य “सः स्याधघातुकेः इति तकारे “जिघरक्ष” इति भूते “सनाचयन्ता इति 
धातु्वार्रूटस्ति पि शपि अनुबन्धरोपे “अतो पुणे" इति परस्पे च रते “जिघत्सतिः 
इति रूपम् । चिकोषेतोति । कूधातोः "धातोः कर्मणः" इस्यादिन। सनि अनुबन्धरोपे 
आधधातुकस्वे “आधघातुकस्येदवखादेः,' इति इडारमे प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदा- 
न्तात् इतीण्निषेषे “अस्ज्ननगमां सनि” इति दीर्घै “दको क्षद्” इति किचवाद्गुणा 
भावे “ऋत इद्धातोः › ति इच्वे रपरे "किर खः इति भूते द्विसेऽभ्यासकाय “हि 
चः इति दषे ष्व च कते "चिकीषः इति जाते “सनाद्यन्ता घातवःः इति घातु 
संज्ञायां रुटि तिपि हपि अनुबन्धरोपे “अतो गुणे इति पररूपे च कृते "चिकीषति? 

श्येषि--रोषिक प्रस्ययान्तस पुनः सरूप शे षिक म्रत्यय नदी दो श्रीर् मत्वथीय-मतुपाद, भरस्य. 
चान्तस्े मी सरूप मत्वथय प्रत्यय नदौ हो तथा सन्नन्ते पुनः सन्नन्त प्रत्यय नद दो । 
सस्या-सकारको तकार श्रदेश्च शे, सादि श्राषेषातुकके परे । अञ्छ--श्रजन्त धातु तथ 
“ध्न" धातु भौर भ्रजादि ( इण-इक्-श्ड ) घातुके स्थानग्रं भदिश्च "गम्? को दीषं हो; 



३३० मध्यसिदान्तकामुदी-~ [ सच्न्त- 

खनि च ।२।४।इ/ इणो गमिः स्यात्सनि, न तु बोधने \ जिगमिषति ¦ बोधने 
तु--प्रतीषिषति ¦ इङश्च 1१८७८} इडो गमिः स्यात्छनि ¦ श्रधिजिगासते \ 

रुदविदशरुष्रहिस्वपिप्रच्छुः संश्च । १।२ा८] एभ्यः संध. क्तवा च कितौ स्तः 
रुरुदिषति । विविदिषति । भुमुषिषति । सनि ग्रहगुहोश्च ।७।२।१२। महैगहेर- 
गन्ता सन इण्न स्यात् ! श्रहिज्येति सम्प्रसारणम् । सनः षत्वस्याऽसिद्धत्वाद्धष्भाव । 

जिष्क्षति । दल्लम्ताच ।१।२।१०1 इक्समीपाद्धलः परो लादि सतन्कित् । गुहु 

इति सिद्धम् । सनि चेति "गौ गमिरवोधनेः इति सवंमजुवतंते । जिगमिषति । दण 

धातोः '्धातोः कर्मणः, इति सनि “सनि च” इति गभ्यादेदो “सन्यङोः, इति हविषे 

पूरव॑स्याभ्यासत्वे हलादिः शेषत्ने सन्यतः, अभ्याक््येसे 'भाधंधातुकस्येडवखादेः, 
इति सन इडागमे 'आदेश्चप्ररयययोः, इति षत्मे “जिगमिष, इति सनादित्बाद्धादुसक्ायां 
छ्टि तिपि शपि "अतो युभेः पररूपे 'जिगमिषतिः इति रूपं भवति । बोधने तु- 

प्रतीषिषति । इण्घातोः सनि तस्य भाधंधातुकल्वादिटिं युणाष्प्वं 'सन्यक्षेः, इति हस्वे 

श्रति-इ-ि-ष-ज-ति, इति जपते सवणदीधं भतो गुणे, पररूपे श्रतीषिषतिः इति 

रूपम् । इडेति । “णौ गमिः, इत्यतः सनि चच" इत्यतश्च तदुश्ततेग॑मिः स्थादित्व- 

न्वयः । भ्रयिनि्गांसते इति ! अभिपू्वकादिङ भभ्बयने घातोः श्धातोः कमणः, इति 

सनि "इडश्चः इति गमादेशे "सन्यडोः* इति ह्विसब पूर्बस्माभ्यासत्वे हश्छादिशेषत्वे 

'अभ्यासे चर्च, इति चव्वेन जस्वे सन्यतः इति दस्मे 'अधिजिगम्-स' इति जाते 

'नश्चापः इष्ययुस्वारे "अञ्चनः इति दीं भधिन्िगोंसः भस्मारसन्नन्तात् टि 

“पूर्ववर्नः, इत्यारमनेपदत्वेन तडिः “यिव जार्मनेषदानां टेरे इति टेरेश्वे छप 

पररूपे 'जधिजिगां सते? इति रूप सिभ्यत्ति । रुदन्ति) भसयोगारिकट् कित् इस्यतः 

किदिति रभ्यते । इद-विद्-सुष्-पुभ्यो धातुभ्यः सनि सन भा्धघतुकत्बाच 

'आधंघातुकस्येडबलादेः इति इदि “सन्यङोः इति दिखे इठादिः शेषण्वे 

'हरदिषति, "विवदिषति शुुदिषति' इति ख्पन्रय सिध्यति ॥ वत्र न कधूपचगुणः। 

“सद्विदमुषः इति सूत्रेण किर्वविधानात् शग्ङ्िति चः दरति गुणनिषेधात् । 

सनि्शोश्वेति । “शयुः किति, इत्यतः कितीस्यनुबतंते नेडवसि, इत्यतः नेडिति 

चानुवतते । जिष्कतोति । अधातोः सनि “शदविदसुष इत्यादिना सनः किश्वे श्रि 

ञ्याः इति सम्प्रतारणेन रेफस्य ऋष्वे 'गृह-सः? इत्यवस्थायां सस्य षवे परष्वासराप्तेऽ- 
~~ हि 

मलादि 'सन्#% परे । सनि चण्? षा पुको "गम्, आदे हो, 'सन्के परे, किन्तु मोन 

, श्रमे नहीं हो । इडश्च--'दड' षातुको "गम्? श्रादेक्च हो, शन्,के परे । श्द--'रुद् श्रादि 

बातुरओति पर “सन्” भीर "वत्वा, कित् सं । सनि--यरद् , य॒द् भौर चगन्त धातुरपि पर 
“सन् बो “दः नं हो ¦ हढन्ताच्च--स्क् समीप दलूसे पर लादि सन्. किद्, दो'। 
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संवरणे । जुधुक्षति ! खुप्पति ! किरश्च पञ्चभ्यः ।अरोञधं कम् द धृङ् 

्रच्छ-एभ्यः सन इय् ! पिषूच्छिषति ! चिकरिषति । जिगरिषति । नजिगलिषति । 

्तरेटो दीर्घो नेष्ट 1 पूवंवत्सनः ।१।१।६२। सनः पूरं यो धातुस्तेन वुश्यं स्- 

न्तादप्यातमनेपदं स्यात् । दिदरिषते ! दिधरिषते । बुभूषति । सनीवन्तदडे्स्जद- 

पि उत्वष्टथाऽसिद्धप्वाप्पू्वं शहोढः› इति ठष्वे “एकाचो, इति मस्प्वे "वढोः कः खि? 
इति सकारे परतः टस्य ककारे सनः सस्य षत्वे 'खन्यज्ञो › इति द्विस्वे “उरत्, इत्यवे 
रपरत्वे “इरादिः शेषः" इत्यादयेतरेषं हलां कोपे “अभ्यासे चच इति गस्य जव्वे स- 
न्यत' इतीकारे 'जिधृकषः कषयो्योगेन चत्व किस्वेन गुणामोवे टि तिपि शपि उक्तं 
रूपं भवति । इलन्ताच्वेि ! शददृचिद्' इव्यतः असंयोगाटिलय् कित्? ईइष्यतश्च किदि- 

स्यजुवतंते । जशुश्षति । गुहू = उद्यमने धातोः खनि षत्वस्यासिद्धत्वात् होढः इतति दत्वे 
"एकाचो, इति भप्मावेन गस्य घते “घन्यद्मोः, इति द्वित्वे "पुरवोभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे 

हरादिः शेषखे “भभ्यासे चर्चः इति घस्य जवे “जुबुद् ख इति जाते षढोः कः सिः 
इति कत्वे षवे ष्व ततः परं छुटि तिपि शपि परखूये ऊषु दतिः इति रूपम्! 
सुुप्पतीति । स्वपधातोः सनि तस्य 'रूषविद्” इ ति कि वे ' वचिस्वपि" इति संप्रसारणे 

पररूपे “सन्यङोः, इति दिखे पूर्वस्थाभ्यासस्वे हरादिशेषसबे षत्वे र्टि तिपि शपि 
पररूपे श्ुषुष्सति' इति रूपम् । किरश्च पञ्चभ्य इ । किर इति पञ्चमी । किरादिभ्यः 

पन्नभ्यः इति विवक्तितम् । "रिमपूड रज्वश्ञांसनिः “इडत्यति, इत्यत इडित्युवतंते । 

पिपृच्छिषती? । प्रष्डछुघातोः सनि “सद्वि द्, इति सनः किरवाव् 'अहिञ्या' इति सप्र 

खारणे पूवेख्पे "सन्यः द्विस्वेऽभ्या त्वे अभ्यासे उरत्? इव्यरवे रपरस्वे हहादिशेषस्वे 
सन्यतः इतीत्वे कटि तिपि शपि पररूपे सनः "किरश्च पद्धभ्यः इतीडागसे षत्वे 
"पिष्र्द्धुषतिः इति रूपस् । चिकरिषति-जिगरिषति-जिगलिषति । चह्क-स-जगर-सख इत्यव 

स्थायां "किरश्च पञ्नभ्यः, इत्ति इडागमे "सावंधातुकार्धघाहुकयोःः इति युगे "सन्यतः, 

इती षश्वे “चिकरिषः जिगरिष, इति जति छुटि तिपि शपि परख्पे करिषतिः 

“ज्िगरिषति इतिरूपे भवतः! यदा तु “जिगरिषतिः अत्र अचि विभाषा? इति गिरतेः 

र९स्व कुत्व स्यातदा "जिगलिषतिः इति रूपं भवति । अन्न वतो चाः इति प्राक्च 
५. दधिकं ~ ^ ¢ इत्यने {~ ६ प न 

वेपक्तिकं दीघ “अत्रेयो दीर्घो नेष्टः" न॒ निबिध्यते। पूवेत्सन इतिः सन इतिं 
7 जकन 

किरश्च" आदि पाच धातुर््रोत्ि पर् सन्-मे १् घो । 

पूर्व--सन् पूं (सन् पकृतिभूत) नो चातु, डसीके समान सन्नन्ततते मौ भ्रात्मनेपद् दो । 

नोटः--जिस धातु सन् किया जाय वह भातु यदि आत्मनेपद हो तो सन्नन्ते भी 

भ्रात्मनेपद होता हे ।- 

ˆ सनी-.शवन्त शौर ऋषादि धातुरपि पर श्सनू? को श्ट हो, विक्ठरपत्ते + 



२३२ मध्यसिद्धान्तकौठदी- [ सन्नन्त- 

स्मुशध्िस्वयुशुभरक्ञपिसनाम् 1५1 २।४६॥ इवन्तेभ्य, ऋधादिभ्यश्च खन इड वा । 
इडभावे हलन्ताच्चे"ति कित्वम् 1 च्छवोः शडमुनाखिके च 1६1 ४।१६। सतुक्य 
छस्य, चस्य च क्रमात् श् ऊट् एतावादेशौ स्तोऽयुनासिके, कौ, मलादौ किडति च । 
यण् । द्वित्वम् । दुयषतति। दिदेविषति ! स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्। ८।३।६१ 
भ्यासेणः परस्य स्तौतिष्यन्तयोरेव सस्य षः, षभूते सनि, नान्यस्य तुष्ट 
सति । दयतिर्ाष्योः सम्परल्लारणम्? इत्ु्वम् । खष्वापयिषति । 
सिषाधयिषति । स्तौतिण्योः किम् ? सुस्युषति !। सिसेविषत्ति ¦ श्रान्क्ञ- 
ष्युधामोत् ।9७।५५} एषषामच रैत्स्यात्खादौ सनि । श्र लोपोऽभ्यासस्य 
{918४८ सनि सीमेत्यारभ्य यदुक्त तत्राऽभ्या्स्य लोपः स्यात् । श्राप्तुभिच्छति 
दैप्सति। अद्वितुमिच्छति-ईत्संति। श्र्दिधिषति। परिभ्रञ्जिषति) वरिभर्जिवति बिभरक्षति। 

पञ्चम! । पूवण पूवस्य वा तुस्यं पूववत् । पूठंपदेन धातुगृद्यते । दिदरिषतै-दिषरिषते । 
ट् छडः= अनयोधात्वोः सनि "किरश्च पञ्चभ्यः इतीटि 'सम्यद्ोः, द्विष्वेऽभ्याक्षष्वे 
“उरत्, इस्यत्वे हरादिः शेषत्वे (सन्यतः, हतीस्वे षध्वे “दिदरिष, "दिधरिषः इति जाते 
छटि "पूर्ववत्सनः, इस्यार्मनेपदे तडिः शपि पररूपे टेरेष्वे च कृते “दिदरिषते, 'दिधरि 
षते" इति भवतः । च्छो शेति । चकारेण तुकागमोऽनुमीयतेऽत आह् सतुक्श्येति । 
दिदेविषति । दिवधातोः सनि ्नीवन्तधंः इतीरि (सन्यङोः, इति द्वित्वे दकादि 
शेषस्वे "सन्यतः, इतीप्वे “पुगन्तः इति गुणे षस्वे छटि तिपि शपि पररूपे "दिदेविषति, 
यदु (सनीवन्तधं, इति नेर् स्यात्तदा “छवोः शूडनुनासिके चः इति ऊटि शर, ह्यस्य 
द्विसे अभ्यासश्वे हस्वस्वे कटि तिपि शपि पर रूपस्वे "दुद्यूषति" इति रूपम् । स्तोतिण्यो 
रेवेत्ति । अपदान्तस्य मुधन्यः, इत्यधिङृतम् । इण्कोः" इति च । तुषषतीति । स्तुतो 
सनि “स्तोतिण्योः, इति षर्व ष्टुस्वे अञ्चनः इति दीघं टि तिपि श्षपि खूपम् । 
'सित्ताधयिषत्तीति । स्ाध धातोः सनि 'सन्यज्ञोः, इति दित्वे पवंस्याभ्यासले हस्वे 
“सन्यतः, इतीस्वे इटि गुणेऽयादेशे (स्तौतिण्योः* इति षत्वे .सस्राधयिष, इति सन्नन्ता- 
रुखुटि तिपि शपि पररूपे 'सिसाघयिषति' इति खूपम् । आप्डप्युधामिति । (सनिमीमाः 
इस्यतः सनीति अच इति चानुवतते । भत्र लोप इति । सनि मीमा, 'जाप्तप्य, द्म्म 

इ सुचोऽकमंकस्यः इति कायं चतुष्टयमत्रेष्यनेन पराश्धश्यते । रैत्छतीति । आप्लु = 
रम्मनेऽस्माप्सनि 'सन्यङ्ोःः इति द्वित्वास्पूवं "आास्ज्ञप्यु, इतीत्वे ततो द्विषे (भन्न 

श्टवोः---"तुक "सहित दुकार-वकारको क्रमे "दः ओर "ऊठ भदिश्च हो, अनुना तसिक्चके परे 
भर भालादि कित्-डित् प्रत्ययके परे । स्तौत्ति--ग्रभ्यास सम्बन्धी श्ण" से पर स्तु षाठु 
शरोर ण्यन्त धातुके हौ स्षकारको षत्व हो, षभूत सन्के परे । आञ्त-~त्राप् , प् भौर ऋष 
धातुके अचक्तो इेत्त्व हो, सकारादि सनके परे ¦ श्रश्च-“सनि सीसा" इस सुत्रसे लेकर जो 
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विभरंति ) दम्भ इच 1 9८।५६। दृम्मेरच इस्यात् , ईच्च, सादौ सनि । हल- 
न्ता दित्य दलय्महणं जातिपरम् । तेन सनः कित्वान्नलोप. । धिप्सति । धीप्सति । 
दिदम्मिषति। शिश्नीषति  शिश्रयिषति । “उदो टे'त्युत्वम् । सुद्दृषति । सिस्वरिषति । 
युयूषति । यियविषति । विभाषोर्णोः इति डित् \ उणनषति ! ऊशुविषति । 

अशुनविषति । बुभूषति । विभरिषति । ज्ञीप्सति ¦ जिज्ञपयिषति ! सिषासति ¦ सिस 

खोप, इति रोपे कटि तिपि शपि पूवंरूपे शष्छतिः इति रूपं भवति । चरदरिषिषनि 
ऋषेः सनि सनीड, इतीटि द्विरये उरदस्वे रपरत्वे षत्वे कुटि तिपि शिं परस्प 
भदिधिषति, इति रूपम् ! यदा नेर् स्यात्तदा “आप्कञप्यधामीत इतीदादेसषे रपरत्वे 
विष्व चस्वे “अत्र रोपः इत्यभ्यासक्छोपे, छुटि तिपि शपि परस्प ष्तः इव्यपि 
हितीय रूपस् । अर ञ्जिषति । अस्ज धातोः सनि सनीवः इति वेपद्धिषे इटि ततो 
द्वे हलादिः दषस्वे "सन्यतः, इतीत्वे अभ्यास चत्व सस्य श्चुत्वेन शवे तस्य जरष्वेन 
जसवे षत्वे रुटि तिपि छपि पररूपे "बिश्नजञ्जिषति, इत्येक रूपम् । “आस्नो रोपधयोः? 
इति रमागमपक्ते विभजिषति, इति रूपम् । इडमवे च रमागमामावे च "विज्नद्ठतिः 
इति पं साद । रमागमयपक्ते 'बिभदंति' इति चतुर्थं रूपम् , दम्य शच्येति । "सनि 
मीमाः इस्यतः सनि अच इति चानुवतंते । धिर्मति ' दृम्भधातोः सनि नीव, इति 
पादिक इटि दधिष्वे हलादिः रोषत्वे "दिदम्मिषः इति जते करि तिपि हापि पररूपे 
'दिद्ग्भिषतिः इति रूपम् । यदेडागमो न स्यात्तदा "द्म्म इः इति इति “हलन्ताच्च 
इति सनः किष्वे अनुनासिकस्य, इति मशछोपे ततः "एकाचोवश्चोः इत्ति भष्सेन द्य 
धष्वे चर्त्वेन भस्य पत्वे हस्वे अन्न खोप, इति अभ्यासलोप "धिप्सति, धीप्सतिः इति 
रूपद्वयं सिभ्यति । शिध्रीषति । भिर् सेवायां घातोः सनि खनीवः इतीडभावे द्िष्वे 
हरादिः शेषत्वे अञ्क्षनः इति दौचं षत्वे खुटि तिपि शपि पररूपे 'दिश्रीषतिः इति रूपम् ! 
ततः परं यदा 'सनीवः इति इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेले “श्िश्रयिषतिः इति 
रूपम् । स॒स्वषेति । स्द्धातोः सनि 'सनीदः इतीडमदे द्वित हखादधिः सेषववे “उदे- 
धः इत्युति रपरत्वे “उपधायां चः इति दीधंषवे षस्वे र्टि तिपि शपि पररूपे रूपम् । 
सनीव इतीरि सतति गुणे रपरस्वे “सिस्वरिषतिः इत्यपि साघु । युयुषतीति । युघातोः 
सनि 'सनीवः इतीडभाव द्वित्वे अञ्न इति दी षत्वे कुटि तिपि छ्पि पररूपत्वे 
युयूषति । यद् इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेशे द्वित्वे हकादिः रोषष्वे "सन्यतः? इतीव 
यियदिषति इति ख्पं सिध्यति ! ऊणुलुविषत्ि । उण् छातोः खनि “सनीवः इतीड 
मावे जुश्ब्दस्य हिषे अञ्क्षनः इति दीघं षत्वे रुटि तिपि शपि पररूपे “उणनूषतिः 

नवार ( शस् , ई, इ, रुण ) कायं कदे दै, वदां (उनके होनेपर ) श्रम्यासका लोप द , 
दम्म~-'दम्भ, धातुके “श्रचृ्को इव तथा हेत्व भी हो, सादि सने पर । 
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निषति । ( आशङ्कायां सन्वक्तव्यः ) श्वा सुमूर्वति ¦ ( तनिपतिदरिद्राति- 
भ्यः खनो वेड. वाच्यः ) तनोतेर्विभाषा ।५।४।१७] तनेोतेरुपधाया दीघो चा 
स्याज्छलादौ सनि । तितांसति ) तितंसति । तितनिषति । कलै पिपतिषति । सनि 

इत्येक रूपं भवति । यद् (सनीवेः इतीडागमः स्यात्तदा "विसाषोर्णोः इति छने च 
उणनुधिषति । अत्र उवङादेश्चः स्पष्टः* । यदा छित्व न स्यात्तदा गुणेऽवादेशे 'उणेन- 
विषति इति रूपं स्पष्टम् । निभरिषति । श्छनृघातोः सनि 'सनीवः इति हटि गुणे 
रपरत्वे हिरवे अभ्यास चतवं (सन्यतः इतीखे षत्वे टि तिपि शापि पररूपे (विभरि 
वत्ति,। इडभावे “उदोष्टय पृ्घस्यः इस्युति रपरस्वे “उपधायां च इति दीं हिस हस्वे 
कखादिशेषत्वे चवे षत्वे रूटि तिपि शपि पररूपे च कते शचुभुषंति, इति रूपम् । 
जिज्ञपयिषति ¦ क्षपि धातोः सनि सनीवः इति इरि द्विस्वे हरो रोपे चर्स्वेन जलवे 
ग्छन्यतः' इतीसवे गुणेऽयादेरे कटि तिपि श्चपि परशूपे जिक्ञपयिषतिः इति रूपं 
किभ्यति । इडागमो न स्यात्तदा 'आप्तण्युः इति ईदादशे ततो द्वित्वे “भत्र रोप, इति 
अभ्यासलोपे खरि तिपि क्षपि पररूपे “ज्लीप्सत्तिः इति रूपम् । सिस्षनिषति । 
सन्धातोः सनि 'सनीवः इति इटि दिखे इले रोपे सन्यतः? इतीच्वे षवे कुटि 
तिपि शपि पररूपे सिसनिषत्तिः इति रूपम् । यदा नेट् स्यात्तदा (जनसनखनां, 
इति आखे हित्वे “सन्यतः, इतीच्वे षवे “सिषाक्षतिः इति द्वितीयं ख्पम् । शरा्- 
कायामिति । आश्चङ्काविषयक्छियाछ्तेर्धातोः सन्निस्यथंः । मुमूषंति। रः = प्राण- 
त्यागेऽस्मास्वनि ऊटि रपरत्वे 'शन्यक्ोःः इति हिवेऽभ्याक्तत्वे इरादिदोषस्वे हस्वत्वे 
सन्नन्तत्वाद्धातुस्वे खटि क्िपि शपि परशूपस्वे श्ुमुषंति? इव्येकमेव रूप भवति । 
श्वेतिपदं तु मरणक्षकाविषयकतुः स्फोरणा्थमित्यवधेयम् । तनोतेरिति । “नोपधायाः 
इत्यतः '्द्खोपेः इस्यतश्च तदनुड्त्तरिति मावः । अज्घ्चनं इत्यतः श्ररटीति 
भनुचतंते ! तितनिषति । तनोतेः सनि (वनिपतिः इति वेकलिपिके इटि 'सन्य- 
डोः, इति द्िसवेऽभ्यासत्वे हखादिशेषस्वे "सन्यतः इतीरखे षण्वे “तितनिषः इति 
जाते धातुखार्छटि तिपि शपि पररूपे "तितनिषति इस्येकं रूपं भवति । इडभवे- 
तितांघतीत्ति। तनोतेः सनि "तनिपतिः इडभावे शतनोतेविभाषाः इति दीर्ध ततो 
द्वित्वेऽभ्यासस्वे इसरो रोपे इस्वतवे "सन्यतः इतीच्वे नश्रापदान्तस्यः इत्यनुस्वारे 
"तितांसः इति जाते धातुस्वारुख्टि तिपि शपि परस्प "तितांसति इत्ति द्वितीयं 
रूपम । इडभावे दीघांभावे च 'तितसतिः इति तृतीयं रूपं प्रतिद्धमेव । पिपति- 
नि । पतधातोः सनि (तनिपतिः इति वेटि द्विसे हरादिः शेषत्वे “सन्यतः, इतीत्वे 

आश्च--पारका रयम मी वन्तुप्त सन्? प्रत्य हाः । तनिपति--1नादि धातुश्रो 

"पर नूःको २ शो, विकल्पते ¦ तनो"-गनः धातुक उपवाङ्ञो दीष द्य, भलादि सनक परे, 
कल्पसे । सनि--मीः रादि तुध्रकिं “अच्? को सुः श्रदेश्च. हो, - सकारादि सनूकरे प्रे 
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मीमाघर्भलभरकपतपदामच इस. 1७1४० एषामच इख स्यात्सादौ 
सनि । श्रभ्यासलोपः । सलोपः। पित्सति । दिदरिद्रिषति ! दिदरिद्रासति ) मुचो 
कमंकस्य गुणो वा जगज सुचोऽकम॑स्य गुणो वा स्यात् सादौ सनि 1 
श्मभ्यासलोपः ! मोक्षते, सुसुक्षते वा वत्सः स्वयमेव ! श्रकम॑कस्य किम् १ सुसुक्षति 
वत्तं कृष्णः। इट सनि वा 1७1२} ९२ ब्रन्भ्यामृदन्ताच्च सन इड् वा । विवरिषते । 

षत्वे छुटि तिपि शपि पररूपे "पिपतिषति? इति रूपं भधति । इडभावे तु-) 
सनिसीभेति । 'अवदोपः, इत्यतः अभ्यासखोप इति रुभ्यते । सः सिः इस्यतः सादि 
इति रुभ्यते । इडागमरदित इत्यथः । पिस्ति । पवु्रातोः सनि "सनिमीमाः इतिं 
अचः स्थाने इसदेशे दिश्वे “अन्न ॐोपः इत्यभ्यासरोपे "पिस् त् सः इति जते 
षटरन्तास्चः इति कितवे “स्कोः इति सलोपे "पिस्सः इत्यवशिष्टे ररि तिपि शपि 
पररूपे “पिर्सति, इति रूपं मवति । दिदरिद्रिषति दरिद्राघातोः सनि (तनिपतिः 
इडागमे आतो कोप इटि चः इस्यारोपे "सन्यङोः इति हस्वे सन्यतः इतीत्वे 
षत्वे “दिदरिद्िषः इति जाते कटि तिपि शपि "दिद्रिद्विश्तिः इति रूपं भवति । 
देडागमो न स्यात्तङा “दिदरिद्राखत्ति' इति द्वितीय रूपं सिद्धम् । सजोकम॑कस्थेनि । 

शसः सिः इत्यतः सि (सनि सीमाः इ्यतः सनीति चाञुवतंते । “हलन्ताच्च, इति 
कितवेन गुणाऽगप्राक्ठो वश्चनमिद्म् । सुख॒कत इति । सुच्लृबातोः सनि “मुचोऽकमं 
कस्य गुणो वाः इति बवेभाषिके गुणे द्धिष्वे अत्र लोप, इति रोप भ्बोः कुः, इति 
ङर्वेन चस्य कत्वे सस्य षत्बे उभयोः सयोगेन शस्व ठर पपूवंवत्सन्ः इत्यात्मने 
दे तङ्कि देरेष्वे शपि परसूपे "मोष्ठतेः इति प्रथमं रूपम् । यदा गुणो न स्यात्तदाऽ- 
भ्यासलोपोऽपि न स्यात् । अतः 'सुयुतेः इति सुकरमेव । वत्सः स्वयमेवेति 
पदत्रयं तु धातोरक््वस्फोरणयेति बोभ्यम् ! सकमेकयुदाहरति ¦ सु शति वत्सं 
द्ष्ण इति ¦ अत्र वरु परस्मेपदमेदो गुणराहिस्य चेति बोध्यम् ¦ \टसनिबेति । 
वृतो वेत्यतः । “वृतः इत्यलुबतते । खनि अहगुोश्चः इ्यस्थापवाद्ः । विवरिषते । 
षरुजजातोः सनि इर् सनि वाः इति इटि गुणे रपरण्वे इद्विस्वे हरो रोपे (सम्यतः, 
इतीर्वे शर्वे उभयपदुत्वास्तङ्कि टेरेस्वे शपि परस्पे "जिवरिदतिः इस्येकं रूपम् । 
* बततो वाः इति दीपने च "दिवरीषतेः इति रूपम् । यद्धा परस्मेपद्ः तदा ‹विवरि- 

षति, 'विवरीषतिः इति रूपष्वय भवति ! यदेडागमो न स्यात्तदा “उद्टोष्टगपूवस्यः 
इ्युति हटि चः इति दी द्वित्वे इस्वे हको लोपे षस्वे कुटि तहि शपि 
डेरेस्वे पररूपष्वे शवुवृपंते?। परस्मपदे तु खुवृषतिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति । 

, सुश्ये--भकमेक "सुच्" धाठुको यण हो, सकारादि सनक परे, विकस्यते । इट् सनि-इड् , 
कृञ् श्रौर ऋदन्त धातुभरोसे पर सनूवो इट् हो, विकटपसे । 
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विवरीषते । बुवृषेते । विवरि$ति । तितरिषति । तितरीषति । तितीर्षति । 
स्मिपूङरञज्वश्णां सनि ।७२। ७६) स्मिड पूङ् ऋ अज्ञ शअशु-एभ्यः सन इट् । 
सिस्मयिषते । पिपविषते \ ् ररिरिषति । अल्लिजिषति । शरशिशिषति । शुप गोपने । 
तिज निशाने कित निवासे, रोगापनयने च, मान पूजायाम् । बव वन्धे । दान 
खण्डने । शान तेजने । गुधिजकिद्धयः सन् ।२1१।५। मान्वघदानह्षान्भ्यो 
दोधेश्याभ्यास्य 1२1१1६} सूत्रहयोकेभयः सन् स्यात् मानादीनामभ्यासल्येकारस्य 
दीघश्च । गुपेनिन्दायाम् । विज्ञे: मायाम् । किते््याधिषतीकारे, निप्रहे 
्मपनयने, नादने, संशये च । मनिजिज्ञासायाम् । वघेश्चिन्तविक्षारे ¦ 
दनिराजंवे । शानेर्निाने । गुपिप्रश्तयः किद्धिन्ना निन्दायर्थका एवाऽनुदात्ततो 
दानशानौ तु स्वरितेतौ । एष्वर्थेषु एते नित्यसन्नन्ता- । अर्थान्तरे त्वनसुबन्धकाश्वरा- 
द्य. । आनुवन्धस्य केवल्तेऽचरिताथत्वात्सन्नन्तीत्दभ्यवस्था । "घातोःरितयविषहितता- 

तितरिषति । तधातोः सनि इटि गुणे रपरध्वे ्िसवे हरो रोपे 'छन्यतः इतीचे षश्वे 
रुटि तिपि शवि परशूपे नतितरिषति' इष्येकं रूप भवति । वृतो वा? इति पके 

(तितरीषति' इति द्वितीयं रूपं भवति । यदा इडागमो न स्यात्तदा "कत 
इद्धातोः इतीति रसे ततो द्विस्वे हञो छोपे षत्वे खटि तिपि श्चपि पररूपे 'तिती. 
षेति; इत्ति पं भवति । स्मपूढति । (इडत्यतिः इत्यत इटिति अनुषञ्यते । 
सिस्मयिषते। स्मिडः धातोः सनि 'रिमपूडः इति इटि गुणेऽयादेशे दिस्वेऽभ्यास 
कार्ये “खन्यतः' इतीष्वे षत्वे रूटि पूर्ववत्सनः, इति तङि टेरेस्वे शपि युणे पररूपे 
सिस्मयिषते?। पिपविषते । पूडः धातोः सनि “स्मिपूड? इतीरि शुणेऽवादेशे द्वित्वे 
शसन्यतः' इतीत्वे खुटि तडि देरेष्वे शपि पररूपे पिपविषते इति रूपम् । श्रि. 
रिषति । ऋधातीः खनि “तमिप इति इटि गुणे रिः इस्यस्य श्विस्वे षत्वे कटि 
तिपि श्पि पररूपे रूपम् । भरकिजिषति-~ प्रशिरिषति । अञ्ज ~-अश्ष् इति धात्वोः सनि 
श्मिपूड' इतीरि 'जि-श्ि' इत्यनयोष्टिसवे षटे ररि तिपि शपि पररूपे 'अञ्िजि 
धति, 'अशिक्निषतिः इति । राप्तिजित्ि । एभ्यो धातुभ्यः सन् स्यादिस्यर्थः। मान्वधे. 
ति । पएभ्यो धातुभ्यः सन् स्यारसनि चाभ्यासस्य दीः स्यादित्यर्थः । अत्र 
सनिति शगुसिज्ः इत्यतोऽनुक्कृष्यते । गुपादीनां सन्व्यवस्थामाह शुपेनिन्दायाम्' 
सन् इत्यर्थः । “तिजः क्षमायाम् । “किते्याधिप्रतीफारेः । बधेधित्तविकारे । 

स्मिपूदध-- स्मिङः भादि धातुर्रोपे पर सनूको दद हा 
गु्चिज् + मान्वघ--इन् सत्रदयोक्त गुपादि सात बातुश्रोपे सन् प्रत्यय शे 

श्नौर सान् › वव, दान् ओर शान् घातु्ेसि सन् दथा सनू-पन्नियोगशिष्टेन बादुभ्रोकि 
श्रभ्यासावयव इकारको दीघं मी हे । 

 सन्नस्त- 
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त्सनोऽत्र॒नाद्धधातुकत्वम् । तेनेढयुणौ न । ऊगुप्धते । तिनिश्चते । विकित्सति । 
मीमासते । बीभत्सते । सीदासति ¦ दीदासते । शीशासति । शीशांसते ! णिचि 
तु~- गोपयति । गोप्यते इत्यादि । उति सज्न्तप्रकरणम् । 

अथ यङन्तपरकरणम् । 
धातोरेकाचो इलादेः क्रियासमभिहारे यङ ।२।१।२२ पौनःुनय 

शशाथ च योते धातोरेकाचो हतलदेयङ । गुखो यङ्लुकःः 19४। 2२१ अभ्यासस्य 
सनाद्यन्ता इति धाठुत्वाह्वडादयः । डिदन्तत्वादात्मनेपदम् ! पुनः पुनरतिशन वा 
मवति-योभूयते ¦ वोभूयावके । अबोभूयिष्ट ! धानो- क्रिम् १ अ्रद्धधातुकत्वं यथा 

[२ कि, 

ढानेराजंवेः ! शशानेनिश्चानेः । एनानि सक्च वातिंकानीव्यबसेयम् । एतेष्वेव वाति. 
काथदु खमु एतेषां धातूनां अनुदात्तेस्वमवधेयमन्यथा परस्मेपदुमेदेति भावः 
नित्यसश्नन्तरबमपि भनुद्ात्तेरवसस्व एव नान्यथा । नुपुप्नं ! गुपधातोनिन्डायाम् 
सनि द्िशवेऽभ्यासकायं च्व 'हडन्वारचः किष्वाद् गुणाभावे पपूरववस्सनः, इत्यात्मने 
पदे तडि. देरव “जु ुष्सते, इति रूपम् । ।ततिक्तनं । तिज घातोः शुप्तिजङिद्धधः सनः 
इति खनि ह्विस्के इङन्ताच्चः इति किष्वेन गुणाभावे भ्चोः कुः इति ङूत्वे षष्वे 
सत्वे 'तितिष्ठते, इति रूपम् । जिक्टमिति ! कितधातोः "गु्िजः इति सनि इिष्वे 
क्वे किच्वेन गुणाभावे ङटि तिपि शपिपररूपे 'चिकित्छतिः इति रूपम् । मीमांसते । 
मानशातोः 'मानेजिक्ासायाम्' इति सनि द्वित्वे दस्वे हरो रोपे सन्यतः, इतीत्वे 
"मान्वघदाच्' इति दीघं कुटि तङ्क शपि पररूपे "मीमांसते इति रूपस् ! " गोभल्तते 
बधधातोः "जघेश्चिततचिकारेः इति सनि दधिरे सन्यतः, इतीत्व “मान्बघः 
इति दीघं “एका्ोः इत्ति भस्वे (खरि चः इति च्व तङि टेरेव्वे शपि परस्प 
"बीमरससतेः इखि रूपम् ¦ इति सन्नन्तप्ररूरणस् । 

चोत्ये शति । वाच्यस्वे तु प्रत्ययवाच्यस्य अधानतया सश्चन्ते इष्टया इव तस्य 
विरोष्यस्वं स्यादिति भादः । बोभूयते । भूधातोः “धातोरेकाचो हरादैः क्छियासमभिहारे 

पट्व्श्रवस्था- ज्यात् ^परस्मेपदात्मनेपदयोश्त्पत्तिःःः । 
इस प्रसार इन्दुमती दीकार्ये सन्रन्तप्रकर्ण समाप हा । 

धातोः -पौनः पुन्य ( बार-बार ) शौर यृशाथं ( भ्रत्यनिकता ) ष्व होनेपर इलादि, 
एकाच् षातुतते "यर प्रत्यय हो । गुणो -भर्यासको यख हो, वङ् परे श्रौर यद्लुकुके 

२२ म्० 



॥.। 

ल्पः 1 वात्रजाशचकरे । वात्रजिता । रीङ्तः ।७।४।२७ अक्रयकारे, असार्वधातुक- 

३३८ मध्यकिदान्तक्षोभुदी-- [ यडन्त 

स्यात् । तेन श्रवो वविरित्यादि । एकाचः किम् १ पुनः युनजागत्तिं । हलादेः 
किम्  श्शमीक्षते । नित्यं कोटिस्ये गतो ।३।१।२३॥ गत्य्थात्कौरिस्ये एव यद् , 
न तु क्रियासमभिहारे । दीधौऽकितः 1अछादर] अ्कितोऽभ्यासस्य दीर्घो, यडय- 
स्कोः । टिल ब्रजति-- वात्रज्यते । यस्य हलः ६।४।२६। “स्येति संवातप्रह- 
णस् । हलः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यादाद्धधातुके । “आदेः परस्य' 1 “शतो 

यङ इति यडश्रत्यये डकारेव्क्ञायां छोपे च “सन्यङोः इति द्विषे “पूर्वोऽभ्यासः” 
इव्यभ्यास्संक्लायां “हखादिः शेषः" इष्यादिहरःश्षिष्टे हस्वे “अभ्यासे चच” इति 
भस्य बत्वे “गुणो यष्तुकोः इत्यभ्याखस्य गुणे बोभुयः इति जाते “सनाथन्ता 
धातदः इति धातुरात् “वतमाने लट्” इति खटि, यड हि्वात् “भनुदात्तडितं 
आत्मनेपदम्” इति लटो छः स्थाने तडि “तिङशिरसार्व॑घातुकम्» इति तस्य सार्व 
धातुकसक्लायां “कलर क्ञप्” इति शपि अयुबन्धरोपे “जतो गुणे? इति पररूपे 
“हित आस्मनेपदानां ठरे» इति तस्य टेरेवे "बोभूयते इति । श्रगोमृयिष्ट | भूहइत्यस्माद् 
धातोः यङि द्विष्वेऽभ्यासगुणे जश्स्वे "वोभय? इत्यस्य धावुत्वाल्लुङो छः स्थाने 
वग्रव्ययेऽटि च्छेः सिचि इचावितौ तयोरछोपे च छते सु इत्यस्य आर्धघातुकषवे 
इटि “अतो रोपः इति यजोऽकारस्य रोपे षष्वे स्वे च “अवोभूयिष्ट, इति 
पम् ! वव्रज्यते । जजधातोः “निध्यं कौटिल्ये गतौ इति यड द्विस्वेऽभ्यासत्वे 
छम्यास्कायं च कृते "व ॒बज् यः इहि जाते “दीर्घोऽकितः, इति जभ्यासाकारस्य 
दीधै “सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुत्वार्लटस्ते श्प, अन्ुबन्धरोपे “अतो गुणे” 
इति पररूपे टेरेष्वे च "वाचज्यते' इति रूपस् । वात्र जाच्क्रे । जज्धातोयंङि हित्वेऽ- 
भ्यासस्वे अभ्यासकां ““दीघोऽकितः" इस्यभ्यासदीघं च कृते वाबञ्यः इति जाते 
धारुत्वाल्किटि अनेकाच्सवाद्ाश्प्रत्यये “जादे परस्य? इति सून्नवक्ात् यस्य हलः? 
इति यजोपे “अतो रोपः" दव्यररोपे “आमः” इति रिटि दकि "्वाचजाम्ः इति 
भूते “छ्खानुप्रयुज्यते छिटि, इति किट्परङ्ृनोऽनुप्रयोगे तमप्रव्यये वस्य एचि 
हिस्वेऽभ्यासस्वे अभ्यासकार्ये, कृते चानुस्वारे परसवर्णे “वात्रजा्चक्रे' इति सिद्धम् । 
रीड ऋत इति । रीडित्यादेश्कथनम् । ऋतः इति षष्ठी । अङ्गस्येति अधिकारात्तद्विशेष- 

विषयमे ! निस्यं-गत्यथंक घातुतते कौटित्य ( वक्रगति ) रधं ही "यड, प्रत्यय हो किन्तु 
क्रियाके स मभिहार ( पौनः पुन्यया मृश्चाथं) मे नहींहो । दीर्षो--भक्षित् ्रभ्यासको 
दीष हो, यके परे शरीर यडलुकके विषय । यस्य--इल्से पर श्य शब्दका लोप श, 
आर्धधातुके परे ! रीङड-- ऋदन्त भ्ङ्गको "रीङ् अदिश्च दो, कृत् सम्बन्धी यकार तथा श्च. 
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यकारे, च्थौ च प्रे छदन्ताङ्गस्य रीबदेशः । इरञ् करणे । चेक्रीयते । सीगरदु. 
पथस्य च ६०। ऋदुपधस्य धातोरम्यासस्य रीगागमो, यद्षयडनुको, । वरीच्र 
त्यते । वरीड्ताकर ! वरीरतिता । न्लुभ्नादिपु चः ! एषु णत्व न ¦ नरीचत्यते । 
जरीख्डते ॥ (रोग्र्वत इति काच्यम्) वरीवृश्च्यत । लपखःचरजपजमददद- 

गम्। अत आह कऋदन्ताङ्गस्य रोडाटेश्षः स्यादिति) चेक"यन ॐ पुनः पुनः करीति 
विध्रहे - इञ. घातोः "धातोरे राचः" इति यहि "रीड. ऋतः इति रीःङ “सन्यङोः 
इति द्विष्वेऽभ्यासष्वे हादिः शेष. (हस्वः, इत्ति हत्व गुणो यङ्लकःः इनि गुणे 
चत्व शचेक्रीयः इति जाते सनादिष्वाद्धातुसवे कटि यदो डिन्ताद्ार्मनेपदं तः उेरेभ्वे 
रपि पररूपे श्वेक्रीयतेः इति मे सुलभम् । चेक्रीया चक्रे । चेक्रोयिता ¦ चेक्री प्यते । 
चेक्छीयताम् । सचेन्छीयत ¦ चेक्रोयेत । चेक्रीयिषीष् । अदेक्री यष्ट अचेक्ीयिष्यत । 
इत्यादि । >, "इस्य> । षत्धातोयं "ड दिते अभ्याषसंक्तायाम् “उरत्” इत्यभ्याप्तस्य 
अस्वे “उरण् रपरः हनि रपरे “हखादिः रोपः" द्रस्यादिष्लेऽवक्षि्टे “रीगृदुपधस्य 
च”? दपि अभ्यासस्य रीगागमे ष्वरीघ्रष्य+ इत्यस्य “सनाछन्ता धातव. इति धातु 
हवाह्लटस्ते शपि अनुबन्धखेपे "अतः गुखे” इति परषूपे टेरष्दे च छरुते शवररोष्न्यनेः 
इति र्यम् । पुनः पुनः वतते इति हि तस्याथः । द "वृ नि~ । दृतघात) 1!ड, द्धिल्वऽ- 
भ्यासष्वे ऊभ्यासरकाये च जाते, ““रीग॒दुपधस्य च" इति धतोरभ्यासस्य रीगगमे 

"वरीघ्रुत्य' इति जाते “सनायन्ता धातवः श्ातुसक्तायाम् लुटि, दये ङ दथाने 
तिपि, तासि तिपो डादेशे, “यस्य हरः» इति यमाच्रस्य रोपे “< तो लोपः इत्य. 
कारस्य लोपं "वरीष्द तास् डा, इति जाते उकारे गते डच्वाह्टिलःपे, तख इडागमे 
वरीदृतिता? इति खूपस् ! नराृत्यन । चृदधातोयडिः, द्िष्वेऽभ्यासव्मय, रीगागमे 
धातुस्वाज्ञरटस्ताक्षेले श्षपि, अनुबन्धलोप, परस्य टेरेस्वे '"नरीरृष्यतेः इरः स्थितौ 
“अटद्ुप्वाङयस्भ्यवायेऽपि" इतति णस्वे प्राप्ते “्भ्नाष्दिपु चः” इनि णषप्द.सदधं सति 
"नरीवुध्यतेः इति ख्यर् । जरागृद्यने। महातो ऊ छनवात्वम्धरमारमेमसम्थ्रसारणाद्चः 

इति पूर्वरूपे गृह यः इति जाते “हन्यडोे. इति दविष्देऽभ्यासष्दे, अभ्यासाय, 
“रीगुहुपघस्य चः, इव्यभ्याघ्स्य रीगायमे, धातुष्वाद्टरस्ते भ्रष्यये, शपि, अजुबन्ध- 
रोपे, “अतो गुणे इति पररूपे टेरेष्वे च छते 'जरीयद्छरेः इति रूपम् । गगृप्व्त इने 
वाच्यमिति छ कारोऽस्यास्तीति छऋष्वान् तस्येव्यथेः ! रीगित्यागमनिर्दश्षः। परवृरच्य- 
त इति । आ बश्चूधातोः घातोरेकाचोः इति यङ्कि ङित्वात् “अहिभ्या” इति संप्रसारणे 

साव वातुञ यद्भर् आर् च्वि प्रत्यय: परे , रीगर -ऋदुपध धातुके श्रभ्य।सके 'रक्' का चम 
दो, चङ श्रीर् यडलकके विषर्गं ¦ रीगुस्वत्-, पूव खतम तदुप" नदीं कदकर ) च्हन्त 
चातके अ्रस्य'सको रीक् हो देता दी कहना चाहिये ¦ छप्---'छप~तद्, श्रादि धाश्च 



2० मभ्यसिदान्तक्षोयुदौ- [ यङन्त- 

दाग्भ्यो भाएवगहयाप् ।२।२।२७। एभ्यो घालव्थगहयामेव यड स्यात् । गर्हितं 
तुम्पति-लोल्युप्यते । सासयते। खर्फलोश्च ॥७।४।८७। अनयोरभ्यासस्याऽतो 
लुक् यद्यदलुको* । नुःभित्यनेनाऽतस्वारो लयते । स च पदान्तवद्वाच्य. । ध्व 
पदान्तस्ये'ति यथा स्यात् । उत्परस्या ऽतः । ७।४।द८ चरफलोरन्यासात्परस्याऽत 
उत्स्यायद्यद्तुको- । हलि चे'ति दीघ: । चशरुयं ते । पञ्छुल्यते । पंफुस्यते ! जपज- 
भद्ददश्शनञ्पश। च जघार्द् एषामभ्यासस्य सुक् स्यात् यद्क-यञ्ुको. । 

न् क्रवसेयड्ि ।७।०।६३॥ कवतेरभ्यासस्य चुत्वं न स्यायडि } कोक्रूयते । कौलि- 

सम्प्रसारणासञ्चः इति पूवेरूपे सन्यङोः इति हस्वे “दरत्, इति अस्वे रपरस्वै 
हादिः नेषष्वे 'दीयुस्त.› इति अभ्यासस्य रीगागमे किर्वादुन्तस्वे “"्वरीशश्खथः इति 
जाते ८ डिष्वादार्मनेपदै तडि टेरेत्वे शपि पूव॑रूपे "वरीबरश्व्यते इति रूपम् ¦ 
चरीच्चश्वा चके । वरीष्चृश्चित । वरीषृश्िष्यते } वरीघ्ुश्च्यताम् । अवरीष्श्स्यत । वरी 
घुश्च्येत । वरीधृश्िषीष्च । अवरीषरुश्चिष्ट । अवरीन्ुश्चिप्यत । छपसदचरति । यङिक्ति 
सयुदतत॑ते ' भावः धात्वर्थः । तद्वता गह भावगह । तस्यामित्यर्थः । लोलुप्यते । 
गरहितं छप्यतीव्यथं “"लुपसदचरः” इति यछ शसन्यङोःः इति दवित्वेऽभ्याहव्वे हलो 
कोपे “गुणोयड टकोः इति रुभे तधि देरेत्वे श्चि एवंरूपे लोलुप्यते" इति रूपम् । 
सामचत इति । खदधातौः "लुपसद" इति यङि द्धिष्वे हरो लोपे "दीर्घोऽकितः इति 
दीधे तङ्कि टेरेत्वे शपि पू्रूदे साकू्यते । चरफलोदचेति । *भअत्र खोपः इत्यतोऽभ्या 
सश्येत्यनुवतते । शुगतोऽनुनासखिकान्तस्यः इत्यतः अतो लुगिति । गुणो यड 
लुको” इव्यतः यदलुकोरिति चाञुवतंते ! उ्परस्येति ! “अन्न छोपः, इस्यतोऽभ्याघ 
स्येष्यनुवतंते, वश्च पञ्चम्यन्त विपरिणम्यते । श्गुणोयङल्धकोःः इत्यतः थक्ृलुकोरि 
स्यनुवतते 1 चरफरोश्चेर्यादि अनुवतते । चन्चुयते पफुल्यते ¦ ष्वर-फकघार्वोः यद्धि 
द्िसवे को.कोपे शचरफरोश्च, इति अभ्यासस्य कि नश्चा" इस्युस्वारे “भनुस्वारस्य 
ययि परसवण वा! इति वेकल्पिकपरसवणस्वे उत्परः इष्यु्वे यकारादिप्रत्ययव्वाच् 
“हक चः इति दीषं "चच्चथते, च॑चूयतेः । तथा पफुल्यते, प्पुल्यते । इत्यादि सिध्य, 
न्ति । जपजमेति । चरफरोरित्यत्रानुब्त्त सवमेवान्नापि अनुचतंते । जन्ञप्यन इति । 
गदितं जपतीस्यथं जयश्ाङेः "वातोरेकाचः' इति यद्धि द्विष्वेऽभ्याससे "हरो रोपे 'जप- 
जभः इष्यभ्यासस्य युक किश्वादुन्ध्यावयवेऽनुस्वारे परसवर्णे तङि रटेरेष्वे शपि 

गर्हित श्रमे हौ यड् हो । चरप--' चर्" शरीर "फलः धातुके अभ्यास सम्बन्धी अक्षारों 
लकधका श्रागम हो, यङ् श्रोर यडलुकूके विषयमे । उत्पर चरः भौर "फल्" धातुके 

स्यास्तावयव शभ्त्,को “स्तव हो, य शरीर यङ्लकृके विषयमे । जपजम--जपादि धात्र 
अस्यासको नतुक्'का श्रागम हो, यङ ओौर यङ लपे विषयमे । ग्रो यज्कि -- गु" पातुके रेफको लत्क् 



भकरणमू ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्धयोपेता । ३४ 

गहितं जपति-जलप्यते ! इत्यादि ¦ ग्रो यङः ।८।२।२०६ गिरते रेफस्य लल्वं 
स्यात् जहि ! गहि गिलति--जेगिश्यते । ( सृचिसूनिमूञ्यश्यत्यशूरोतिभ्यो 

यङ् वाच्यः ) सोसूच्यते । सोसूत्यते ¦ मोमूत्यते । छर पट गनौ । असरथते । 
यङि च । ५।४।३० श्रत्तं , सयोगदेश्व कऋदन्दाह्कत्य रुणे. यहि \ यक्ारपरस्य 

रेफस्य न द्विप्वनिषेधः । श्रार्यतेः इति नाष्योदादस्णन् । अगवा । श्रसाश्यते । 
ऊर्गानयते ! सिचो यङि 1२।३।११२॥ सिचः सकय घो त म्यायटि । निर्ेनिच्यते 

पूवरूपे (जज्जण्यतेः इति ख्पम् ¦ यो यडति । गु इष्यस्य अ इति षष्ठथेकव- 
चनम् 1 पो रोलः, इष्यनुवतंते 1 जगिल्यत इति । गितं गिरते इस्यथं युषातो 
धातोरेकाचो इति यङि ऋत इद्धातोः इतीष्वे रपरत्वे श्रो यङ्क इत्ति रेरुस्य 
र्त्वे द्वित्वे हरो टोपरे शुणो यददः इति गुणे तङ्क टेरेष्वे हापि एूवकूपे 'जयि- 
स्यते, इति रूपस् ! *>ेउत्यन इनि । सूचिष्ठातोः `सुचिसूत्रः हति वार्षिङेन यङ्क 
सन्यङोः इति ह्ितवेऽभ्यासतवे, हलादिः सेषन्वे, हस्दसवे "गुणे यददो, इनि गुणे 
तङि टेरेस्वे शपि पू्व॑ख्पे "सोसूच्यते, इध्यस्य सिद्धिः । प्रस्व शनि ¦ अटगतौ, तस्मात् 
सृ चिसुन्निः इति यङ्क द्विष्वे हरो रोपे खवर्णदीर्े ्दीर्धोऽकितः, हृति दी तष 

टेरे्वे शपि पूषंरूपे अटाव्यतेः इत्यस्य सिद्धिः । यडि चनि! गुणोतिखयोगाद्योः 
इति सूत्रमनुवतंते ! "रीङ् ऋतः, इत्यस्मात् छन इति च । ऋधातोः यङ (यङ्क डः 
इति गुणे रेषविशिष्टस्य यकारस्य “सन्यजे: इत्ति द्विसे पूर्वस्य अभ्यासत्वे 
हलादिः शेषत्वे 'दीर्बोऽकितः' इति दीघं तडि टेरेष्दे शपि पू्॑सूपे च कते 'लरार्यतेः 
दति रूपम् । अरां चक्र । प्रतर । अरायं-ता इत्यवस्थायां यस्य हलः, इत्ति खोप 
इडागमे रूपम् । भराशिता ! भश्चधातोः यज्कि द्ित्वे हे खपे इटि 'अशाश्य इताः 
जाते श्यस्य हरः› इति यक्ोपे "जक्षाश्चिताः इति । उणोनूयने ! उयन् धातोः थ छ 

दुशब्डस्य द्वित्वे हस्वे शुणोयडदधुक्ोः, इति गुणे णस्वे "अष्कि टीव तडि टेरेष्वे 
रपि पूचर्पे “ऊर्गोनूयतेः इति! ।सचो यडोति। तिच धतिः यड इडष्वे 
छो ङोपे गुणो यङ्लुकोः इति गुणे तडि शपि रैरेष्वे “निसेसिच्यतेः इति 
रूपम् । अच्र “उपसर्गात्, इत्ति प्राप्तं पतव सिचो यङ्किः इति निषेधान्न भवतीति 
सम्बन्धः} न कवतेरिति , 'अच्र खोपः' इत्यतोऽभ्यासस्येत्ति । कुहोश्चुः, इस्यतश्षुरिंति 

हो, यड परे । 

सृचि--पचि-रूत्रि भादि वातु्रोसे मी व्वडः दो (पौनध्ुन्य श्रौर शृशचाथम) 
यदङ्धि- ऋः धातु रौर सयोगादि ऋदन्त ्नगक्नो गुण षो, यङ्क परे; सिष्ठो-+सिचः 
धतुप्तम्बन्धौ सकारको षत्व नदीं हे, यद्के परे । न कव--“कुः धादुके श्रभ्यास्तको “चुः 



३४२ मभ्यसिदान्तकोसुदी-- [ यडन्त- 

कुदस्थोस्टु-चोकूयते । ( हन्तेहिसायां यङ व्नीभावो वाच्यः ) जेघ्नीयते । 
हिसाया किम् १ वुगलोे-ऽनुनासिकान्तद्य ।७1४।८९॥ अनुनासिकान्तस्य 
अदन्ताभ्यास्स्य च॒कस्यायबलुकोः जष्मन्यते । अयङ् यि किडति ।अ।६।२२९॥ 

शीञ्ञेऽ्यमटेशः स्यायादौ किडति परे । शाराय्यते ॥ स्वपिस्यमिव्येजां यङि 
६।१।१६। स्वपिस्यभिव्येा यहि सं प्रसारणं स्यात् । सो रुप्यते ! सेसिम्यते ¦ वेवीयते । 

न वाः ।दे।९।२० वशः संप्रसारणं न स्यादि ! वाचश्थते । चायः कौ 1७ १।२ 

चागुवतंते । कोकूयत शनि । कु शब्देऽस्मा्यङि दी द्वसवे हस्वे शुणो यङ्लुकोः इति 
गुणे ङुहोश्चुः, इति प्राप्तं दत्वं “न कवतेर्यङि” इत्यनेन निषिध्यते, तडि शपि डरेषवै 
पूवेरूपे कोद् यतेः इलि रूपम् । कौतिङ्कवस्योस्तु चुरव स्यादैवात आह् -“*ोकूयतेः इति । 
जेष्नीयत हनि हनधानोयंडिः 'हन्तेहिसायाम् इति वार्तिनं भ्नीभावे (सन्यङोः 
दते दिऽऽ-याद्स्ते हस्श्वे कुहोश्चुः इति श्चुष्वे श्गुणो यदल्कोः? इति गुणे 
तड शपि पूं ङ्पे ठेरेत्वे नेघ्नीयतेः इति सूपम् । एतस्च हिसायामेव । अन्यथा- 
नुगनोनु इति । अङ्गस्येत्यधिक्तम् । "अन्न लोपः दत्यतोऽभ्यास्षस्येव्यनुवतंसे । जन्घन्य्त 
इति । इन धातोय दधिष्व (कृहोश्चुः, इति चुत्वेऽभ्यासचस्वं 'जभ्यासाच्च, इति ङुस्वेन 
हस्य घत्वे श्ुगतो, इति जुगागमेऽन्ध्यावयवे "नश्चा इत्यनुस्वारे "जघन्यः इति जाते 
तिः टेरेष्वे शपि एवंरूपे (जघन्यतेः इति रूपम् । श्रयृड यि कडि त । शश्षीः सार्वधा- 
तके गुणः” इष्यतः शीडः इस्यनुवतंते । श।राय्यते । शी ध्ातोयं ङ अयङ् चि विडति 
इति अयकि ट्खे हो रोपे '्दीर्घोऽकितः, इति दीं “शाश्षय्यः इति जाते तङि 
शपि टेरैषवे पू॑रूपे (्ाक्चय्यते, इति रूपम् । स्वदिस्यनीति । श्यः सम्प्रसारणम्, 
हश्यतः संप्रसारणमिति छृभ्यते । सोधुप्यत इति । स्वपधातोयंडिः ^स्वपिस्यमिः इति 
सम्प्रसारणे पूचंरूपे द्विसवे हरू रोपेऽभ्यासगुणे षत्वे तडि शपि टेरेखे “सोषुप्यतेः इति 
रूपम् । मेतिम्यत ईहः । श्यमिणाततोयंङि (स्वपिस्यमिः इति सभ्प्रष्ठारणे द्विषे हरो 
रोपेऽभ्याखरुणे तङि क्षपि टेरेष्वे 'सेलिम्यते› इत्ति रूपस् । वेवीयन इनि । व्येजधातोः 
यङि “स्दपिस्यमिः, इतति सम्प्रष्षारणे दी द्विष्वे हस्वे रुणे तडि शपि ठेरेषवे ध्वेवीयतेः 
इति रूपय । न वर इनि । हिञ्याः इति भराप्तं सम्प्र्तारण नेत्यर्थः । -। वयत इति। 

चशचघातोय ङि द्वे खम्प्रसारेणनिषेधे हरो रोपे "दीर्घोऽकितः, इति दीर्घे तङि शपि 

नदय हा, यजङ्के परे । इन्ते-श्सा च्रथमं “इन्? धातुका "घोः चदेश्च हा, यडङ़े परे । 
लुगतो--ग्रनुनाभिकान्त अदन्त अभ्यासफो शवुक्ःका ्रागम हो, यड भरर यङ्लुक् रिष 
यम ।अयक्ष्--*छी ङ धाठुको शश्रयड› देश हो, यकारादि  कित्-डित् प्रव्ययके प्रे ॥ 
श्वपि-स्वप्यादि धातुक सभ्रसारण शो, यञ्के परे, न घश्चः-- वश, धातुको सम्रसारण 
नदीं दो, यङके प्रे ! चायः-- ध्वी घातुको की"भादेर हो, यड परे रहते । 
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चायः की स्यायडि । चेकीयते। ई घ्राध्मोः 1७४1 ३९। श्ननयोरीस्स्याचयडि 
जप्रीयते । देष्युीयते । नोग्वञ्खुख्लंदुभव सु खुकसपतपदस्कन्दाम् ।=1६;८७। 
एषामभ्यासस्य नीगागम` स्यायङ-लुका. । अकित'इत्युक्रतेनं दीधः ¦! नलोप. । 

वनीवच्यते । सनोखस्यते । दनीभ्वघ्यते । वनीश्चस्यन> ¦ चनीकस्यने । ण्नौपत्यते । 
पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ इति यडन्नश्रकरणप् । 

अथ यङ्ह्रगन्तप्रकरण् | 
यड ऽचि च }२४ऽ८॥ यडोऽचि प्रत्यये लुक् स्यान्, चकारात्तं विना 

कचित् । श्नेमित्तिरोऽयमन्तर्गत्वादादौ मवति । ततः प्रत्ययनक्षछेन यडन्तत्वाद् 

दितम् । अन्यामकार्यम् ! धघातुन्वाह्लडादय- । शेषात्कर्तरि परस्मपदम्' । 
का शण ८०४ भानत 

टेरेस्वे पर्ये 'दावश्यते, इति रूपम् । पायः की} ¦ यङीति शेषः । चेकी५¬ ह? । चायु 
धातोयंडि भ्चायः कीः इति स्यादेशे द्वित्वे हस्वे चुस्वे णे तडि शपि टेरेत्वे श्वेकीयतेः 
इत्ति । इध्रा« {7 ¦ यडीति हेषः। घ्रा, ध्मा धातो. यङि इ्घ्ाध्मोः' इति “ईः आदेशे 
ह्ित्वे हरो रोपे डदहोश्चुः चुत्वे "अभ्यासे चच इति च्व हस्वे गुणे तङः कपि 
पररूपे ेरेष्वे श्रीयतेः 'देध्मीयतेः इद्युभयरूपसिद्धिः । (नाग्बन्चु' इ~ = (अन्रलोपः 
इत्यतोऽभ्यासस्ये्यनुवतंते 1! ससु-ञ्रसु-ध्वसु-घातुभ्यो यड डस्वात् भनुना- 
सिकरोपे द्वित्वे हरो रोपे मधयोश्वष्वे 'नीभ्वश्चः इति नीगागमे तङ्क टेरेत्व शपि 
पररूपे 'सनोखस्यते' "वनी अ्रस्यते, 'द्नीध्वस्यतेः रूपत्रय साघु । तहत् कस~पत्-पद~ 
स्कन्द् धाठुभ्या यङ्क द्वित्वादिकायं “नीग्वन्चुः इति नीगागमे तङ्क शपि टेरेष्वे "चनी- 
कस्यतेः “पनीपत्यते, 'पनीपद्यते,, "चनीस्कद्यते, इति ख्पाणि } ई! टन करः | 

यडोऽनि चेन अचि इति प्रव्यय्रहणम्, न तु प्रस्याहारः यडा 
साहचर्यात् । “्यद्श्रयार्घः इत्यतो ल्टुगिस्ययुवतंते 1 तदाह--3ड'ऽचि प्रः “ये इनि । 
चकारान्त † नापीनि। अञ््रश्ययामावेऽपीव्यर्थः। नत ईइ । यडो दुगनन्त- 
रमिव्य्थः! ध्न दुमताः इत्यनेन हि मता शब्देन दप्ते तश्िमित्तमङ्ग- 
का्यं' निषिध्यते । द्वित्वादिक तु यडन्तस्य कायम् , न यडनिमित्तकम् , यङ्क 
परतस्तद्धिभ्यभावादिति भावः । धातुत्वादिति ' यडो कि सत्यपि प्रध्ययरूचणमाभि 
-------- ~~ "~~ ~+ 0 11 

टं प्रा-श्राः “गौर “ध्माः घातुको तः हो, यङ्के पर । नीग्ब--वन्चु, सयु आदि 
धातुर्रोकं ्रभ्यास्तको नीक्षका श्रागम हो, यड श्रर यउलुक्ॐ विषयमे । 

इसप्रकार “इन्दुमती टोकार्म यङ् उन्तप्रकरण समाप्त श्रा । 

यदधो --यङ्का लुक् ( लोप ) हो, अच्, प्रत्ययके परे ! चश्रात् “रच्? प्रस्ययक्षे विना 
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चकरीतं चे'त्यदादौ पाठच्छपो ललक । यड दां 1७३1 ६७। य्न्तात्परस्य हलादेः 
पित" सावेधातुकस्य ईड वा स्यत् ! भभूसुवोःरिति निषेधो यद्धलुक्रि भाषाया न, 
बोभूतु तेतिक्ते इति छन्दसि निपातनात् । बोमधीति । बोभोति । वोभूत- । बभ्रु 
वति ! बोसद्ीकि ¦ बोभोघि । बोभुथः । बोभूय ! वोभवीपि ! वोमोमि ¦! वोभूवः। 

बोभूमः । बोभवाश्चकार 1 बोमवाम्बभूव ! वोभवामासं । बोभविता । बोभचिष्यति 

बोभवीतु । बोभोतु । बोभूतात् । बोभूताप् । बोभुवतु । बोभृहि । वोभूतात् । बोभ- 
वानि । गोभवाव । वभवाम । अबोभवीत् । श्रवोभोत् । अबोभूताम् । अवोभवु* । 

बोभूयात् । बोभूयाताम् । बोभूय । बोधूयान् । बोभूयास्ताम् । बोभूयाङ् । माति- 
स्थे"ति सिचो जुक् । यड वे"तीटृपत्ते गुणं बाधित्वा नित्यत्वादूषुक् । अवोभू- 

त्य यङन्स्वात् “"छनाश्चन्ा भातः” इति धादुर्वम् । चकरीतमिति । यङ्कलुगन्तम- 
दादौ बोध्यमिति भ्याख्यातं प्राक । भतो बडन्लुगन्ताण्डुपो इगिस्यर्थः । निपातनादिति । 
^करषे छन्दसि, इत्यतः छुन्द्सीस्यनुषृत्तौ “दाशरतिंदधरतिदधंपिबोभूतुतेविन्छे” इस्या- 
दिदुत्रे भूषातोयंकल्धगन्तस्य गुणाभावो निपात्यते । “भू सुवोःः” इत्येव तश्र गुणनिषेधे 
सिद्धं गुणाभाबनिपातनं नियमाथम्--यङ्ल्टफि छुन्दस्येनायं “भु सुओोः? इति गुणनिषे 
धो, नान्यन्न हुति । अतो रोक्षेऽपि यङ्द्टुगस्तीति विद्धाधते । बोभवीति । भुषातोर्यडि, 
“यद्धोऽचि चः, इति द्विसवापेश्चया जादौ यज्ञो टुकि, ततः प्रव्ययरूषणेन यदन्तत्वात् 
द्विषवे, “गुणो बद्छुकोः, इति भभ्यासक्ष्य गुणे, जश्त्वे, “सनाधन्ता धातवः ईति 
धातुष्वाल्ल्टस्तिपि, “कतरि शप्" इति शपि, “्चकरीतं च, इति यङ्कद्धगन्तस्य 
अदादौ पाटाइ्दादिष्वात् “अदिश्रश्॒तिभ्यः क्षपः" इति शपो दकि, श्गेमूत्तिः 
इति स्थिते “यद्यो बा” इत्ति पाडिक ईढागमे, “वोभूतुतेति्त इति छन्दसि 
निपातनात् “भूसुवोस्तिङि इति गुणनिषेधस्य यड्ल्युकि भाषायामप्रहृश्या रुणे 
ऽवादेशे च बोभवीति इति रूपम् । इडभवि "गोमोतिः इति रूपम्। 
भ्वोभवीत् । भूषातोः “वातोरेकाचो हरूदेः क्ियासममिहारे यङ्क इति यदि, 
भयक्कोऽचि ऋ" इति यड टुकि, “सन्यङोः” इति दिखे अभ्यासखे, “हरादिः रोषः” 
इत्यादिदखः शेषे “इश्वः इत्यभ्माक्तक्य इस्वत्वे, '"भभ्यासे च्च इति भस्य बसे, 
“गुणो पक्कट्टुकोः'? इति भभ्यासस्याचो गुणे "बोभू, इति जाते, “सनाद्नन्ता धातवः” 
इति शातुष्वे “जनथ्तने खडः दति कटिः, कषस्तिपि, दपि “अदिप्रश्धसिभ्यः शापः” 
कपो कि, श्यद्खो बा, इति वेटि, “सावंबातुका्घबातुकयोः" इति गुणे, '“एचोऽ- 
यवायावः इति अवादेरो "इतश्च" इति विप इकारस्य कोपे, भङ्गस्याडागमे अ करते 
अबोभवीत्? इति सिद्धम् । हंडागमामवे-भगोभोत इति । भवोभूकीत् । भूधातोः 1 
मी कहो छद् दो । यदधो वा--य ङन्तते पर इलादि पितः सावेषातुकको %ट्'का आगम 



भरक्रणम् | उघा-इन्दुमतो-रीकाद्धयोपेता \ ३७५ 

वीत् ! अवोभोत् । श्रबोभूताम् । च्रवोभूदुः । अ्रवोभविष्यत् ॥ जङ्गमीति } जहन्ति \ 

“अयदात्तत्ययुनासिकतोषः  जङ्घत. । जक्मति । स्वश्वः 1 जहन्मि । जहन्वः ! 

“ङितिपा, दापा-ऽचुवन्धेन निर्दिष्ट, यद्रणेन च । 
तेकाजग्रहसं ९ = 9 

यत्ेकाजग्रहणं चेव, पञ्चेतानि न दङ्" ॥ १॥ 
ष) 

जजतितिकोत धिोक तोः सििन्दपनिनतिक त त 
न 

"धातोरेकाचो इकादेः क्रियासमभिहारे यद? इति यः “यद्धोऽचि ख” इति यड्ये 

कि, भस्ययकुदणेन यडन्तस्वात् “सन्यङ्लोःः” इति हद्वितवे अभ्यामस्तायाय् “खादः 

शेषः” इत्यादि छः शिष्टे, “दर्थः इत्यभ्यासश्याचो हस्वे “जभ्यासे च्व” इति 

अभ्यासभकारस्य वत्वे, “गुणो यङ्द्टुकोः” इति जभ्यानस्य गुणे श्वम? इनि जाते, 

“कनाथन्ता घात्तवः' इति घातुसक्तायाम् “छदः दति ल्युङ, खडः स्थाने प्रथम. 

पुरूकेकवचनविदक्षायां तिपि, भजुवन्धरोपे, “च्छि डि" इति ष्टो,
 “ध्छेः सिच्" इतिं 

हिचि, इचि गते, "वभू सुति" इति भूते, «इत इति तिपः इकारस्य रोपे, “ति् 

शिस्छावंबाधुकस्, इति तिपस्तकारस्य सखावेघातुकसक्ायास् “गातिस्यासुपाभूभ्यः 

सिचः परस्मेपदेष्ु» इति सिचः सो रोपे, “यङे वा” इति तिपस्तकारस्य टंडागमे, 

नलार्दधातुका पधातुकमोः? इति रुगे परास्त नित्यत्वात् तम्बानिस्वा “वो ठुगलड- 

किटः” इति बुगागमे “बोभूवोत्ः इति जते “लुहलङ्लङचवडुदततः" इत्य लय 

अडागमे 'अबोभूवीत्? इति रूपस् । भगोमोत् । “यडा वा इति इडागमाभावप्े 

लुडसम्बन्ध्यच्परस्वामावेन ठगमवे “साकेनातुका्धंघाटुकयो."” इनि गुजे “अवो मोत 

इति रूपम् । गञमीति गमधातोर्यङ्कि “यङोऽचि च, इति ठकि परत्ययलोपमाश्िश्य 

(सन्यङोः इति हिष्वेऽभ्यासकारये श्ुगतोः इतति जुगागमेऽनुस्वारे परसवं तिपि 

कपि यश्कुगम्तस्यादादौ पाठात् अ दिग्श्ठतिभ्यः शपः इति लकि प्यद्धो वा? इति 

पाद्छिके इडागमे जङ्गमीति, रूपं मति । यदा नेडागसः स्परात्तद्ा "जङ्ग म्-ति" इत्यव 

स्थायां "नश्वापदे्यनुश्वारे परसवर्णे जद न्तिः इति ह्वितीयरूपणिद्धिः) 'जङ्घस् तल इय् 

वस्थायां दलोऽपिरतेन डःवात् "अनुदात्तोपदेश इति अजुनाशिकखेपे सस्य रुष्व विसर्गे 

"जङ्गलः इति रूप सिद्धम् । श्तौ परतस्तु “जङ्गम्-श्चि, इत्ति स्थिते “अदभ्यस्तात्! इति 

अवादेशे तस्याऽपि हिखेन !गमहनः इस्युपधालोपे जङश्मःत' इति रूपम्,। अङ्गमीषि- 

जङ्गसि 1 जङ्गथः ! जङ्कथ । जड़ मीमि बह्गन्मि । जङ्गन्वः । जज्न्मः । अत्र मस्य “म्वोः 

इत्यनेन नकारे सूपाण्यवसेयानि । दिनपःरशपेति । 'दकशितिपौ धाठुनिरदेशे' इत्यादिना नि- 

दिष्टम्। श्ग्विकरणे सूत्रे पस्तिम् । गणविरि्ेन निम् । यत्र चेकाञ्यहणेन प्रतिपा- 

दितं यस्कायं तचचङ्लटुगाहौ न भवति इति ज्ञेयमिष्य्थंः ! तदेव प्राक्ठमिण्निषधं निवा 
स 
क्षे, विकट्पसे । दितपा--१-श्छिप् निदंस, २-रप् निदं ञ्च, इ-भनुबन्यनिदे क, य-गण~ 

€ $] 

निदेश र ५-पकाच् निर्दशे नो कायं निर्दि हण ई वे पभो काय बञ्ुूम नह हे । 



३७द मध्यसिद्धान्तकोसदी-- [ यद्ल॒गन्त- 

इति वचनान्न इण्निषेध । जअङ्खगमिता । श्नुना्िकलोपस्याऽऽमीयस्मेनाऽसि- 
त्वाच्च दे्छैक् । जङ्गहि 1 “मो रो तोः । अजङ्गन् । अ्नुवन्धनिदैशाच्च च्ेर- 
ब्--श्रजङ्गमीत् 1 रुग्रिको च लुकि ।६।६९। ऋदुाधस्य धातोरभ्याखस्य सुकं 
रिक्, यैक-एते श्युयदुकि । नच ७1818 द| ऋदन्ताद्वातोरपि तथा । 
वषरेतीति । वरिदृतीति । वरीच्रतीति । वर्व॑ति । वरिवर्ति । वरीवसिं । वर्दृतः ३। 
वदृतति ३ ¦ ववेर्तामास ३। ववर्तिता ३। गणनिर्दि्टत्वान्न त्रद्धचश्वतुभ्यं इति 
न । ववेर्तिष्यति ३! टच्रतीत् ३। अवेत् ३। सिपि ष्दश्चेति र्त्वपन्ते-शसे 
रिः । श्वर. ३ । गणनिदिषटत्वादड् न । चववेर्तीन् ३ ॥ चर्करीति । चरिकरीति । 
चरीकरीति । चकति । चरिकति । वरीकतिं । च्छतः ३ , चरति ३) 
चकराचकार् २ चकैरिता २) चकंरीत् २ । श्वकः ३। चङ्यात् ३1 
आशिषि रिद्--चक्रियात् ३ । अचकारीत् ३ । @ऋतश्चे"ति तपरत्वन्निह-क् 
1 नपाद नि 9 

$ + ति 

रयन्सु.चयति--जन्नमितेति  "जङ्गम-ताः इस्यवस्थायाभिटि (जङ्गमिताः इति ख्पम् । 
जङ्गभिष्यति । जङ्गमीतु-जङ्गन्तु । हौ विशेष रमारयत्ति (जङ्गहिः अन्रहेऽष्परकस्वेन "भतो 
हेः» इति देखि प्राक्त आह हेलोपि कर्तभ्ये प्राक्कुतमकाररोपस्थाभीयष्वेना सिद्ध्या 
हेरस्परङत्वाभावान्न खछोपप्रसरक्छिरिति भावः। कडि अजङ्गम्र-त् इति स्थिते, यजो वाः 
हति सति ईटि अजङ्गमीत्? इत्येकं खय, यदा नेट स्यात्तदा अजङ्गम्-त् इतिस्थिते ष्हु- 
लडयाञ्भ्योगहूति तोषे “मोनो घानोः इनि मस्य नस्वे अजङ्गम्ः इति सपम् । डि 
भजङ्गस्-च्खी-त् इति स्थिते सिचि सिच इडागमे 'अस्तिक्िचोऽपक्ते" इति तस्ये डागसे 
इट शटि, इति सरोपे द्\ 'अजद्गमीच्' इति रूपम् । अत्र गमधातोः लृदिघ्वान्नाङ 
तस्यानुवन्धत्वेन वन्निभित्तङकायस्य यङ््छंगादूौ निषेधादिति मावः । 'अजङ्मिष्यत्ः 
इस्यादि । रथिकार्विति । चकारेण रीगरदुषधस्य चः दृष्यतो रीगपि अनुङ्ृष्यतत अतं 
आह् स्क रिक् रीगित्ति। दि इति सक्तम्यस्तेन यडङ्खुकीति क्तायते। ऋतर्वेति अभ्या. 
सस्य सुक-रिक-रीक् इत्यागमा भदन्तीव्यथः । षतु = चतने घातोयहधिः 'यक्छोऽचिचः 
इति दाक द्िस्वेऽभ्यासत्वे उरदष्वे हरो लोपे रदथिकौचलकिः इति स्क रिक 
रीगिति आारमन्नये सति तिपि हापि शब्लुकि श्यो वा, इति पाक्िक ईटि "वतीति, 
वरिश्रतीति, चरीष्ुवीति, इति । यदेडागमो न स्यात्तदा पुगन्तः हइत्युष्धागुणे सति 
चव॑तिं~-वरिवति वरीवति । इव्यादि रूपत्रयम् । इटि सति न गुणः (नाभ्यस्तस्याचि 
पिति सा्वंधातुकेः इति निषेधात् । इक़नकरणेऽस्माद्धातोः यडिः यङ्लुकि द्विखे 
उरदश्वे चर्व हरोरोपे तिपि श्चपि शज्छुकि ध्यज्ोवाः इति ईटि गुणे ऋतश्चः इत्ति 

सुप्र दुपथ घातुको “रुक, "रिक् ओर (राक+का भागम दयो, चडलुकरम । ऋतश्च ऋदन्त 
+ 



भरकरणभम् ] सुया-इन्दुमती-टीकाद्धयोपेता। २३७७ 

विक्तेपे ! चाकतिं । चाकरौति । चाकीर्तः। चाकी । चाकराणि ! श्रचाकरीत् ¦ 
अचाकः । शअरचाकीर्तीष् । अचाकसः । व्रचाकारीत् । श्रचाकारि्टाम् । अचाकारि- 
घुः । तातत्ति । तातरीति । इत्यादि । इति यडलुगन्तप्रररणम् 

अथ नामधघातुपकरणस् | 
खुप आतमनः क्यच् ।३।६।८। इषिरमग, एषिनुरात्मसवन्थिनः, सखवन्ता- 

दिच्छायामर्थं क्यज्वा स्यान्. । खुपो घातुप्रातिपदि कयोः २9} 5१} एनयोर- 
वयचस्य सपो लक् स्यात् । क्यचि ख 19६। २६। द्मव्ण॑स्य ई" । आत्मनः पुत्र् 

पिच्छति-पुच्रीयति । (मान्तप्रकतिकसुव्रन्तादन्ययःचख कयस्न ) किमिच्छति । 
पि 
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कमशो स्क -रिद्ध-रीक्-दत्यागमाः, चररीति-चरिच्छरीति-चरीकरीति । इउभवेतु 
चरर्ति-चरिकति -चरीकति । इति यडत्छुगन्तप्रकरणम् । 

खुप श्रामन इति । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुषन्तादिति लभ्यते । “छातोः 
कमणः" इति सूत्रार्छमणः इच्छायां वा इव्यजुवतंते । कमण इति पञ्चमी । कर्मकार. 
कादिति ख्भ्यते । क्षन्निधानादिच्छीं भरन्येव कमंप्वं विवक्तितम् । जात्मर्शचब्द्. स्वप 
यायः । तादध्वंस्य शोषस्वविवन्ायां षष्ठी । स्वाथार्क्मग इति भ्यते । स्वश्च दइध्छायां 
सच्निघापितत्वादेषितेव विवक्तितः ! तथाच स्वस्म यदिष्यते कमकारक तदनुघत्तस्सु- 
बन्तादिच्डछायां क्यञ्वा स्यादिति फति । तदिद्मसिभ्रस्य आहु -दषि कम॑ण इत्यःदिनः। 
पुत्रीयति । आत्मनः पुच्रमिच्छुतीत्यथं द्वितीयान्त पुत्रश्चच्दात् “सुप आत्मदः क्यच्? इति 
क्यचि, "पुत्र असर् क्यच्, इत्ति स्थिते “सनाद्यन्ता धातवः" इत्ति वयुदायस्य छतु 
सख्तायां “सुपो घातुप्रात्तिपदिकूयो.” इति अमो दकि, "पुत्र व्यचः इत्यत्र ' ख्क्- 
क्वतद्धिते” इति ककारस्येरखक्ताया ““हटन्त्यम्” इ न चस्यस्सक्तायां “तस्य लोपः” 
इति उभयोः कचयोरोपे, “क्यचि च इत्यनेन 'पुच्र" इत्यत्र भकारस्य ईत्वे शुन्नीयः 

धातुकी भी (हक-रक्ः श्रोर 'राक्क्रा श्रायम् इ), यङ्लुक् । 

इसप्रकार “इन्दुमती ठीकामे यडद्हुगन्न प्रक्षरण समाप्त इश्रा । 

सुप्---“इष' बातुका कमं आौर शच्याः कतके सवन्पीवाचकर सुबन्तसे इच्छा श्रथ 
“क्यच्” अत्यय हो, विकल्पसे । सुपो--घात्ववयव श्रौर प्रतिप दिकावयव पका लुक् (लोप) 
हो । क्यचि-वणको त्? हदो क्यचके परे । 

मान्त -मान्त प्रकृतिक सुबन्त जर श्रव्ययसे क्यच् नदीं दो । 



2३७८ पध्यसिद्धान्तकामुदी- [ नामधातु- 

इदमिच्छति । च्रानायोदन्यधनाया वबुयुक्तापिपासागद्धंपु । ५७३७ एते 
क्यजन्ता निपास्यन्ते बुभु्वादिष्वरथंघु । अशनायति । उदन्यति । धनायति } बुभु- 
मादौ किम् १ अशनीयतति ! उद्नीयति । धनीयति । अभ्वदीरचरषलवशाना- 
मस्सप्रीतौ क्यचि ७।१।५१। एषा क्वचि अघुक् । ( छण्ववुषयो्तैथुने- 
च्छायाम्) । यश्वस्यति वडवा । ब्रषष्यति गौः । (-क्तीरलवणयोक्लल (याम्) 
क्षीरस्यति वाल" । लवणस्यद्यु्- । ( सवग्रातिपदिकनां क्यचि लाल्षसायां 
सखुगकौ ) दधिस्यति । दध्यस्यति । नः क्ये ।१।७।१४। क्यचि, क्यडि च 
नान्तमेव पदं स्यानान्यत् । "न् लोपः । राजीयति । नान्तमेवेति किम् ¢ चाच्य- 
ति! हल्च! गीयति । प्यति । "धातो रित्येव । तेनेह न-दिवतिच्छति 

इति जाते तस्मात् “वतमाने खटः इति खटि, छूटस्तिपि, शपि अञुबन्धरोपे; 
“अतो रुणे” इतति पररूपस्वे च पुत्रीयतिः इति दखूपम् । लिरि--पुत्रीयाञ्चकारः 
इत्यादि । मान्त ॒प्रकृतकेति । सर्वत्रेच्छायां प्राप्त क्यचं मान्तग्रङ्तिकपुबन्तात् अ. 
व्ययास्च वारयति । अत आाह--स्यज्नति । उदाहरति । "किमिच्छुतिः इति विग्रहे 
मान्तप्रहृतिकूघुबन्ताव् “किमः इस्यस्मात् "मान्तः इत्ति वातिकेन क्यचो निषेधे 
"किमिच्छति इति धक्मिमेव । नान्यत् । अभ्ययादपि क्यञ्नेतीति यदुक्त तदुः 
दाहरति--श्वः इच्छति" स्वरिच्छतिः अन्रापि वाक्यमेव नं क्यज्ञिति भावः । वाति 
केन निषेधात् । +शनायेति ! क्यजुविक्षि्टमेतेषां निपातन । “सुप जाटमनः क्यच्? 
हस्थमैव सिद्धे उदकश्षग्दस्योद्भादेशार्थ तथान्येषां च दौर्बाथं निपातनमिति 
जवसेयम् । तच्च सूत्रनिर्दि्टाष्च सस्स्वेव स्यान्नान्या्ेनु । अश्चनमिच्छंति इत्ययं 
निपातनाक्यच्ि करोपे “सुपो धातु, इति सुष्छकि निपातनादेव दीघं धातुखा- 
ङ्लडाद्यः अक्षनायतिः इति रूपम् । निपातनामावे "अशनीयत्तिः इति रूपापत्तः। 
गौयति । पूयति । आत्मनो गिरमिच्छृति, आस्मनः पुरमिच्छुति हत्यत्र च “सुप 
आत्मनः क्यच्” इति क्यचि, “सनाचन्ता ›› इति धातुसंज्ञाया “सुपो घातुप्रा्तिप- 
दिकयोः” इति अमो लुकि, “गिर् यः पुर् यः इति जाते, “हरि च इति उपश्ाया 

भक्ञनायो -“अक्चनायः “उदन्यः श्रीर् 'धनाय्'-ये तानो बुक्ता पिपासा भीर गद्ध 
( निन्दा ) अर्थे क्यजन्त निपातित हं । 

भश्वद्तीर--श्रश्च, कीर, वृष, ओर लवण श्ब्दोते 'श्रघुक्का श्रागम हो, आ्ात्मप्रोति 

भयम, क्यचके परे । अश्वघ्ुष-- मश्व तथा वृष शब्दोसे मेथुनेच्छा च्रथतरे दी श्रुकागम्रधे। 

छीर-कीर श्रौर लवण शब्दोसे लालसा श्रथ दी श्रुक् हदो । सवप्राति--समी मरातिपदिकरसे 
लालसा रथेन क् र शअघुक्ष्का भ्रागम दो क्यचक्ने परे । 

नः क्ये--त्यच्-क्यञ्के परे नान्त शब्दकी हौ पदसा दो-त्रन्यकी नदीं । 



श्रकरणम् |] सुधा-इर्दुमतो-रीकाद्योपेता । ३५६ 

दिग्यति । समिध्यति । कयस्य विभाषा ६9०) दलः परयोः क्यचृक्यडे- 
लपि वाऽष्दंवातुके । “राद; परस्य । शतो लोपः । तस्य स्यानिवद्धावा- 
जोपधाया युण- । समिविता । काम्यच्च ।२।९।६। उन्तविष काम्यच् ! पुत्रमा- 
त्मन इच्छनि--ुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्यिना ) उपमानादाचारे ॥३।१।१०} उप- 

मानात्कमंण सवन्तादाचारेऽये क्यच् स्यात् ' युत्रमिवाचरति--पुत्रर्यात च्छात्रन । 
विष्णुयति दिनम् ' (सर्वपर्तनिषदिक्ेम्खः क्किन्वा वक्तव्यः) (अतो गुरु? 1 इष्य 
इवाचरति-छृष्णति । स्व इवाचरति-स्वति ! सस्वौ । अनुनासिकस्य शिम; 
क्ङिति ।६।४।१५} शुनात्तिमन्तस्योपधाया दीः स्यान् , करौ, नलादौ किङ्तिं 
च । इदभिवाचरनि इदामनि । राजेवाचरति राजानति । “इन्हःच्निति नियमात्ेट- 

इको दी्ेतबे “गीयंः "पूयः इति जाते धाहुलवारख्टस्तिपि, शपि, भसुबन्धरोपे, 
“जतो गुणे" इति पररूपस्वे "गीयं ति? “पूयति? इति सूपे स्तः । दिभ्यनि । दिवमि- 
च्छते इष्य दिव् अम्? इति सुबन्तात् “घुप॒जाव्मनः क्यच्?” इति क्यचि, “स- 
नाच्न्ता धातव ” इति धातुत्वाव् “सुपो घातप्रातिपदिक्योः इनि भमो दुक, 
कचयोछोपे "दिभ्यः इति भृते, तस्माल्टरस्तिपि, शप, अनुबन्धरोपे, “छतो रुणे 
दति परसूपे च छते तत्सिद्धिः । अनर “हरू च इति दीर्गो न, धातुस्वामादत् । 
दिवक्षब्दोऽभ्यु्पन्न प्रातिपदिकमिति मावः । पुत्रकाम्यति । आत्मनः पुत्रमिच्छुती- 
स्यथ एुच्न अम् इति सुबन्तात् काम्यच् प्रत्यये “सनाद्यन्ता धात बः, इति धातुसं- 
स्तायां “सुपो धादुप्रात्तिपदिकयोः, इति अमो कि, पुत्रकःम्यः इत्यस्मात् घातोः 
लटस्तिपि, शपि, अयुबन्धरोपे, ““अततो रुणे" इति पररूपत्वे ‹ त्रकाम्यतिः इति 

रूप् । पुत्रीयति श्रा्रमिति । पुत्रमिवाचरति इत्यथ पुत्र अमः इति उंपमानचाच- 

कृकमंणः “उपमानादाचारे इति क्यचि, कस्य चस्य च रोपे “सनाचन्ता धातवः” 
इति धातुस्तथा “सुपो धातुप्रात्तिपदिकयोः” इष्यमो छक, “स्यि च” इति 

खस्य ईत्वे "पुत्रीयः इति भूते, तस्माद्ट्टस्तिपि, शपि, अज्ुबन्धरोपे “भतो गुणे, 

इति परख्पस्वे च छते "पुत्रीयतिः इति सिद्धम् । इदामति । इदमिवाचरति इत्यर्थ 
इदमिति प्रातिपदिकात् “सवभ्रातिपदिकेभ्यः किविम्बः वक्तन्यः इति निवपि, तस्य 
सर्वापहारे प्रत्ययरुष्णेन च्विवन्तस्वात् “सनाचन्ता घतः" इति घातुसज्ायास् 

क्यस्य -“दल्+से पर् वयच् -क्यस्का लोप इ), श्राधषादुक्के प्रे, विकल्पे । 

काम्यच्च--उक्त ( सुप श्रात्मनः क्यच् ) के विषयमे ( हय) व्काम्य .ययहो। 
उपमानादाचारे--उपमानवाचक कमेसश्चक सुबन्ते भचार अर्थम क्यच्? 

प्रस्यय हो । सवप्राति--सभी प्रात्तिपदिकेपति किपु? प्रत्यय हो, आचार श्रथ, विकल्पते \ 
भअनुना--्रचुनासिकान्तकी खपधाको दीव हो, किपके परे रीर क्षलादि वित्-डिवके परे} 



३५० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ नामधातु 

पथाया दीघः-पन्या इताचरति पयेनति । मथेनति । कलैः क्यङ् सलोपश्च 
१३।९।११। उपमानात्कठु" डबन्तादाचारेऽथं व्यड वा स्यात् , सान्तस्य कतृ वाच- 

कस्य लोणे चा स्यात् ।, क्य वे्युक्तः पत्ते वाक्यम् । सनियोगशिष्टाना सह 
च! प्रवृत्तिरिति क्यडसलोपयोः सदैव प्रकत्तिः । लोपश्च व्यवस्थितः । ( ्चओोजसो- 
ऽष्छरसौ निव्यधितरेषां विभाषया ) कृष्ण ॒इवाचरत्ति-ङृष्णायते । श्रोजायते । 
अप्सरायते । यशायते । यशस्यते । विद्रायते \ विद्रस्यते ॥ ( आचारेऽवगदम- 

सभिवहोडेभ्यः छिन्वां वक्तडयः) वा ग्रहणाद्राक्ष्यमपि । अवगल्माद्यः पचाय- 

अन्ता. } क्रिप्नियोगेनाऽदुदात्तत्वमनुनासिकत्वं चाञऽ्च्परत्ययस्य प्रतिक्ञाथते । तेन 

तद्ध ! श्रवगल्मते । छीवते । होडते । मूतपूर्वादप्यनेक्च आम् , एतदवातिकारम्म- 
सामथ्यात् । अवगल्मा्कते । क्ोबाष्चके । दोडाघकरे । उपसगसमानाकारं पूर्वपदं 
धालुसन्ञप्योजक्े भत्यये चिकीषिते प्रथक् क्रियते । तेन गल्भः शब्दासप्ाग् । 
्मवागल्मत । श्रवागह्भिट । लोहिनादिडाञभ्यः क्यष् ।३।१।१२। लोहितादिभ्यो, 

“अनुनासिकस्य किवद्षकोः कडिति” इति उपधाथाः दीधैसवे 'इदाम्ः इति भूते 
तस्मारलटस्तिपि, शपि, अुबन्धकोपे भिरिस्वा (इदाम्तिः इति रूपम् 1 राजानति । 
"रालेवाचरतिः इस्यथ राजन् इति प्रातिपदिकात् “स्वंप्रातिषदिकेभ्यः विवञ्वा वक्त 
ष्य ?, इति किवपि, किवपो दकि, प्रस्ययरकषणेन कविबन्तस्वात् “सनादन्ता धातवः) 
इति धातुसच्ायामर “अचुनासिकस्य विवश्चलोः कठति? इति उपधाया दीर्ध 
"राजान्" इति जाते तस्माल्लटस्तिपि, क्ञपि, अनुबन्धखेपे मिर्त्वा राजानति, 
इति । श्रग्गर्मते । अवगदम इवाचरतीव्यर्थं जचारे' इति किंपि तररोपे तडि शपि 

पररूवे (अवगदमते, । करीव इवाचरति फिपि तल्छोषे तदि शपि पररूपे "कटीचतेः । 
होडते । इत्यादि । अवगरमांचकरे-ङ्कीवांचकरे-होडांचक्रे। (अवगल्भ इति क्िबन्ता- 
दलडि तडि शपि परख्पे 'उपसग॑समानाकारं पूर्वपदं धातुखंक्ताप्रयोजके प्रत्यये 
कृतंष्ये पुथक्क्रियतेः इति नियमेन गस्मशद्वासरोगेवाटि अवागर्मतः, इति रूपम् । 
अवगलमेत । अवगर्मिषीष्टं । जवागटि्मभ्ट › अत्राऽपि गरमश्चब्दासागेवार् नतु जवा- 
ध्माक्। अचागरहिमष्यत् । इत्यादि । 'लोहितादिडास्भ्यः क्यष्” शते । डाजन्ताद्लो- 

कतुः क्यङ्--उपभानवाची कवसक्चक खषन्तसे श्राचार श्रथमे यड प्रत्यय हो, विकटपस 
तथा सान्त कठ् वाचके सक्रारका लोप भी हो विकल्पते । ओजसो--“प्रोनस्" तथा “अप्- 
रस्, शब्दफे सकारका नित्य श्रौर॒भन्य सकारान्त श्दोके सकारका विकल्पसे लोप हो । 
आचारि-- प्राचार भथ रवगम, क्लीव जर दोडसे “किप् प्रत्यय हो, विकल्पे ( विकल्प 
पचन -बाक्य रदे ) कोदिता-लोदितादि श्रौर उाजन्तसे (भवतिः श्रथ श्य्? प्रत्यय हो । 



धकरणम् ] उथया-दन्दुमसी- खोकाद्योचेता । २३५१ 

उाजन्ताच भवत्यथ क्यष् स्यात् । चा क्यषः 1 १।३1६०} कयषन्तात्परस्मैपदं वा 
स्यात् ¦ अलोदहितो लोतो भवति-लोदितयति ! लोहितायते । ननूच्वारणसाम- 
्याल्कास्यच इवे क्योऽपि ककारः कृतो न श्रयते ? इति चेच्छृणु । तस्य माघे 
भरत्या्यानान् । पंटपरयति ॥ पटपटायते । कणएाय कऋमगे ।२।१। १८} चतुथ्यं- 
न्तात्कषटशयद्दुत्साहेऽथं क्यद् स्यात् । कश्य क्रमते-~-क्टायते । "प क्रतुु- 
त्सहत इत्यथः । (सजक्त्तक ए कखङ्गः नेम्यः कण्यश्चिकीपयाप् इति वक्त 
व्यय् ) कण्वे पापम् ) पापं चिकीपेत-सव्रायते ) कक्नायते कर्मणो सशन्थ- 
तपेाभ्यां बन्िचसाः ।२।१।१९५1 रेमन्थतपोभ्या कम॑भ्या कमे? दत्तनाया, चरणे 
चाथ क्यक् स्यात्. । रोमन्थं व्तयति-रोमन्यायते । ( दञुचललन इति वाच्य ठ् ) 
चवितस्याऽञ्कृष्य पुनश्चवंखो इत्यर्थं । नेह-कीयो रेमन्थं वर्तयति । ८ तपसः 
परस्मपदञ्च -शरति-- तपस्यति ॥ चा"पाष्मभ्यासुद्धमने ।२' १६ 

हितादिगणास्स्यषित्ति भावः| व।स्यष. | क्यषन्तारदरस्मेपद् वेत्यर्थः । ् शेषास्छतंरि 
परस्मपदम्ः शदत्यत ह्तदनुघततेरिि भावः । अखछोहिते लोहितो भ्दति, इति 
विग्रहे रोहितशब्दात्क्यषि 'अङ्कर्सावंः इति दीघं उभयपद्से रसोहिनायति-ेःइ्- 
तायते" रूपसिद्धिः ! पटपटारञ्डात् डाजन्तात् 'खोहिताहि१ इत क्यपि "अश्वत्? इकति 
दीर्घे उभयपदस्वे च छते परपररायतेः पटपरायतिः इति खूपे भवनः } -छ'यन ! भकष 
ङे इति चतुरध्यन्तात् कमते इत्यरिमन्नथं “कष्टाय करमणे» इत्यनेन क्यङि, अनुबन्ध 
रोपे “सनाद्यन्ता धातवः, इति धातुखक्तायां “सुपो घातुप्रात्तिपदिकयोःः इनि कें 
कि, “अङ्कःसावंधालुकयोदो घः इति अजन्ताङ्गस्य दीधत्वे “कष्टायः इति जाते, क्िरवण्त् 
तस्माख्छरस्ते, ह्यपि शलुबन्धरूोपे “जतो रुणे" इति पररूपम्वे “टित अआस्मनेष्डानां 
टेरे” इत्ति टेरे च तस्षिद्धिः । नत्रकक्ष?ि । एभ्यः शब्देभ्यः यड, स्यात् पापन्चसी. 
बायानिव्यर्थः । स्न्नायते-कक्तायते अत्र क्यटहिः "अहारः इत्ति दीधे शखन्नायतेः 

कन्तायततेः इति सूपे भवतः ! करच्छरायते -गहनायते । वमख इ ¦ कतुः क्यङ्, इत्यतः 

क्यडिति जयुवतंते । रोमन्थ वतंयति इति विरहे रोमन्थायते, इति पम् ! हयुच- 

खमे, इति वार्तिक कीटादिष्ु वारणाय क्ियतेऽन्यथः तत्रापि प्रयोगापत्तेः । नपश्वःगि- 

वा द्यषः--कयषन्तसं परस्मपद् ह; 1-+कह्प्त् ! कृषा चतुथ्यन्त कष्टः उन्दम् य ध 

प्रत्यय हो, उस्ताह भथमे । क्षत्रकक्त--सत्रादि शब्दस “क्यड) प्रत्यय दो, पिच्छा 
र्थन । कर्मणो--कमींमून "रोमन्थः भ्रौर॒ नपस्ः शब्दसे वतना ( वतेयनि } नथा चर्ण 
{ चरति) श्रं क्य? प्रत्यय दो ! इयुचरुन--सोमन्ः शब्दे इनु चलन ( चविलका 
पुनः चवाना-पाञर ) श्रमे ही यड. प्रत्यय हो-देप्ा कहना चाये । तपस '~उ्यङन्त 

+तपसु" शब्दस परस्मेपद हो । वाप्पो-कर्मीभूत भ्वाष्पः तथा 'ऊष्मः चब्दसे उदडमन ्र्थर्मे 
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प्राभ्य कस्या क्य स्यादुद्रमने । वाष्पमुद्रमति--चाष्पायते । ऊष्माणसुद्मति-- 
ऊष्मायते ! ८ फेनाच्चेति वच्छब्यम् ) केनसुदरमतति--फेनायते  शबष्दयैरकल- 
ाश्चकण्वसेधेभ्यः करण ।३।१1१७। एभ्य कम॑भ्य॒ करोत्यथ क्यक्ट स्यात् ¦ 
शब्दं करोत्ति-शब्दायते । ( खुदिनदुदिननीहारेम्यश्च ) खदिनायते । दर्दिना- 
यते । नीहारायते । ( प्राविपदिकादधास्वथ वह्ुलमिष्ठवस्च ) ् रतिपदिकाद्धा- 
त्वर्थं णिच् स्यात् , इष्टे यथा प्रातिपदिकस्य-पुवद्धावरभावरिलोपविन्मतुन्लोपयणादि- 

लोपप्रस्थस्फायादेशमभय्ास्तद्वण्णादपि स्यु । पड्माचष्टे-पटयति ¦ परत्वाद् ब्रद्ौ स्या 
टिलोप । श्रपीपटत् 1 णौ चज्ञःत्यत्र माष्पे तु श्दधरलोपो बलीयानिति स्थितध् । 
अपपटत् । पुचद्धभाणएडयावयग्सिङ् ।३।९।२०। ( पुच्छादुदसने, व्यसने, 
पयंदने = ) विधं विरुद्धं चोन्हेषणं--व्यस्लनस् ¦ उद्युच्छयते । षरिपुच्छ- 
यते । दिपुच्छयते ( भाष्डाव्समारखयने ) सम्भाण्द्यते ! सथवमाण्डत । 

इति विग्रहे तपस् शात् "तपसः परस्मेपद च' इति चकारातव्यडि तपस्य टि पर. 
समेपदेष्वे तिपि पि पररूपे "तस्यति" इति रूपम् । दाषयोषयेगि । “यङ्, इति 
अनुवतते । बाष्पञुद्कमति ईति विग्रहे क्यङ्क अङ्" इति दीर्घ तङि शपि देरेसधे इर 
रूपे "बाष्पायते, तद्त् “ऊष्मायते' दव्यन्नापि अवसेय । फेनाच्चेति । वार्तिकमेतद् , क्य 
डिति शेपः । फेनायने । फेनसुद्धमनि इस्यथं फेनशद्रात् "फेना च्चेति वक्तभ्यम्' इति 
वातिकेन क्य अत्, ति दीर्घे-तङि देरेरवे शपि पररूपे "फेनायते, इति रूपम् । 
पुच्डभाण्डेपि । अस्य स्याख्थानं विधत्त । पच्छादिति। उत्पुच्छयते । उत्पुच्छशब्दात् 

णिडि अतो खपे “ऽस्छुच्छि" इति जाते तहि शपि गुणेऽयादेशे देरेषवे “उष्पुच्छयते, 
परिपुच्छयते, इतति सूपे भवतः } समाण्डयते। भाण्डात्समाचयने, इति वातिङेन 
णिदि अतो छोये तङि शपि गुणेऽयादेशे देरेस्वे “सभाण्डयते, इति रूपम् । 
लङ्क “उपसर्गसमानाकार पूवपद धाशुखं्ञानिमितते प्रस्यये चिकी विते परथकिक्रयतेः 

“व्यड, प्रत्यय हो ! फेनाच--कमभूत "फेनः शन्दमे उद्वमन श्र्थमे क्यड प्रत्यय हे ¦ 
श्ब्दवैर--कमीमून शब्द, देर, आदि चन्दोपते करोतिः श्रथ क्यङः भ्रत्यय हो ̀  

सुदिन--कममूत उदिन, दुदिन श्रादि चन्दे करोत्यथं मँ क्यङ्? प्रत्यय हो ! 
प्रात्तिपदिक-( सभी ) प्रातिपदिकम्े धात्वथम "शिच्? प्रत्यय दो, विकरप्से भौर 

8इ४्? परत्ययके परे यथा पुंवद्भाव; रभाव, णिलोप, विनतथा मतुप् लोप, यगादि लोप, 
अ~स्थ-स्फ--धरादि श्रादेश्च ओर भसंज्ञा कायं होते दै, तथा इत्त “णिच् परैभी हो, 
पुच्य--करमीभूत पुच्छ, भाण्ड श्रौर चीवर उब्दसे णि प्रत्यय हो । पुष्कादु पुच्छः 
शब्दसे उदसन, व्यक्तन श्रौर पयंसन श्रथ (ङ? भरत्यय हो । भाण्डाव्--'ाण्डः शब्दस 



प्रकरणम् `| ख्॒ा-हन्दुमती-रीकाद्वयोपेता ! ३५३ 

(चीवरादजने, परिधाने च) संचीवरयते भिश्चुः! सुण्डमिश्वश्लरंशलवणघ- 
तवस हलकलङूततुस्तेभ्ये सिचि 1३।१।२१ इज्य । पुण्ड करोति--युण्ड- 
यति! ({ बवाद्धोजन तन्निवृतये ) पयः शूद्रा वा-चतयति । ( वश्ारस- 
माच्छादने ) संवल्लयति । ८ हदद्यादिभ्यो अस) दनिकस्मोरदन्तत्व च निपा- 
त्यते । इति, कलिं वा गृहाति-हलयति ! कषदयति 1 महटह--इल्लिः ! छनं 

गृहति- कृतयति । तूस्तानि विहन्ति-वितूस्नयति ¦! तृस्तं केशा इये । जरी- 
भूताः केशा इत्यन्ये । प्पभित्यपरे \ । सत्या<थवेद्ानापाद्गवसव्यः }) 1 
सत्यापर्यात् । र्था पयति । वेदापयति । पाशं विरुश्वहि-दिणाशयनि ¦ ङ पएश्यति- 
रूपयति । वीणयो पमायत्ति-उपवीणयति । पृलेनालुढुष्णाति-श्रचुतूनयति तृणापरम् ) 

इति नियमेन माण्डश्चन्दा्परायेवाडगमे क्ति शसमवभाण्डतः इति रूपम् । सन्नी 
वरयते सखचीयरङब्दात् "चीवरात्ज इति वात्तिङेन गहः तहिः शपि गुणेऽयादेन्ये 
रेखे संचीवरयते' इति । युण्डभभिति । एभ्यो णिच् स्यात् छनं । युण्ड करोति 

इति विश्रदे युण्डभ्िश्चः इति णिचि अतो रोपे तिपि चपि रुणेऽयादेश्षे शुण्डयतततिः इति 

रूपस् । चतयत्तीति । बतश्चब्देात् "त्रताद्धोजनः इति वारिष्धेन णिचि भतो टे,प त्रि 
शपि रुणेऽयाष्ेशे “च त्यतः इति रूपं भवति । सवसय ति । खदसखहाव्दात् ्दद्ारसमा- 
च्छाद्मेः इति णिचि भतो रोपे तिच क्षपि रुणेऽयादेश्चे सवखयदि । इलया. क गयि । 
आभ्यां परतः हर्यादिभ्योग्रहणे, इति वात्तिकेन णिचि अनयोरदन्तस्वादुगुणे तिपि श्चपि 
अयादेशे "हलयति, 'कख्यत्तिः इति रूपे भवतः । कनयाःन ¦ छत गृण्हातीत्य्थं णिचि 
गुणे विपि श्षपि जयादेशचे !छरतयनिः इति खूप । नितस्तयति ! वितूस्तज्ञब्डात् णिचि 
गुणे तिपि शपि जयादेशचे "दितृस्तयत्ति' इति रूपम् । सत्यापयति । सत्यक्ञाब्दात् खत्यापः 
इति णिचि 'सध्याथवेदानामापुग्बक्ठन्यः, इति भापुकि दीं सत्यापिः इति जादे 
धातुस्वाज्वटि त्तिपि छषपि शुणेऽयादेशे सष्यापयति ! अरयापृयनि ¦! अर्थशब्दादापुत्विधा. 
नसामर्याप्णिचि आापुकि र्टि तिपि छपि रुणेऽ्यष्दे्चे 'लर्थापयदिः इति रूपम् | 
वेदापयति । अत्रापि अपुग्विधानादेव णिजि भावः । विषाश्चयति । अन्न “सस्या” इति 
णिचि अतो रोपे तिपि श्चपि गुणेऽयादेश्े शविपाक्षयक्तिः इति रूप् । रूपयति । शपि 
गुणेऽयादेशे रूपम् } उपवीणयति । भज्रापि श्षत्याप' इति णिचि अतो रदे तिपि श्च पि 

"सखमाचयनः श्रथन इ] “खड, प्रस्यय दयो । चीवरा--चावरः सब्द्त अजन श्रो९ पारवान 
अर्थम "यद्? प्रत्यय दयो । सुण्ड--युण्डादि छन्दसि इये "यिच? श्रस्वय ह्यो । 

जताद्धो-' वपः शब्दसे भोजन शौर भोजन निदृत्ति दोनों अर्थम *णिच्? अत्यय से । 
वखात्-- "वसः शब्दसे श्राच्छादन अथ्मे “खच् प्रत्यय हो । 
हस्या--दरयादि श्दोते श्यदण' भ्र्थमे सिच् प्रत्यय दो । तस्यार्थस्य, श्रयं 
म्प मण 



३५४ मध्यसिडान्तकोमुदः- [ कण्ड्वादि- 

तूतेाऽ रवश्च नीन्यय । शछेकीरपम्नौति-उपशछोकयति ! सेनयाऽभियाति-अभिषेग- 
यनि । केनान्ग्तुमा्-च्रदुनेमयति । ठव संवरणे । पचाथ्च् । त्वचं गृहाति- 

लवने । वमा सगद्यति-ंवमग्रति। वग गृहतति-वगयति ! चूणरवध्वंसते- 

वच्यति ॥ इति नामधातुप्रकरणम् । 

अथ कण्ड्वादिप्रकरणय् । 
कण्डवादिभ्यो यक् ।२।१।२५। ए्यो धातुभ्यो नित्यं यके स्यात् , स्वार्थ । 

कण्डूञ् गात्रविधषेरौ । कण्डूयति । कण्डूयते । इत्यादि ॥ 
इति कंण्ड्वादिभ्रकरणम् । 

गुगेऽयादेले "उपवीणयति? इति रूपस् । भ्ुतूनयति ! अत्र च 'सष्यापः इति णिचि 
अदो तिपि पि गुणेऽयादेशे अनुतूख्यति इति रूपस् । एवं उपश्ोकयति-जभिषे 
णयति-भनुरोमयति-स्वचयति-संवमयति-वणयति-अवचूणंयति । अत्र ‹ सत्यापः 
इस्यनेनेष णिच् बोध्यः, लडादिकाय च पूववदुद्यम्र् । इति नामचतुप्र्रिया । 

रण्डवादिभ्यो यक् । ध तुभ्य इति ' “धातोरेकाचो हखादेः" हत्यतस्तदनुश्तेरिति 
भाव. । नित्यभिनि। चाग्रहण तु निद्रत्तमिति भाव. । अन्यथा ' कड्वतिद्रत्याद्यपि 
स्यादिति भावः। द्विधा हि कण्डवाद्य , धातवः, प्रातिपदिकानि च-घातुप्रकर्णाद्धातु , 
जस्य चासञ्जनादपि । माह चायमिम दोर्घ, भन्पे घातुविं माबितः ॥ इति भाष्यादिति 
सावः गाश्रविवर्षणम् । गशत्र्लजंनर्मिति वावत् । कण्डूयन । अनुबन्धविनियु्छाव् 
सात्रविघर्षणाथंककण्डूजघावोः “कण्ड्वादिभ्यो यक्» इति स्वाथं यकि, ““हङन्स्यस्” 
इति कस्थेस्षं्तायां “तस्य रोपः” इति रोपे, “सनाद्यन्ता चातव; इति धातुसन्ञायां 
"वतमाने कुट्» इति टि, रटस्तिपि, शपि भनुबन्धरोपेः 'कण्डूय अ ति, इति जाते 
“अतो गुणे इति पर रूपष्वे च विहिते "कण्डूयति, इति रूपम् । कण्डूयते । आत्मनेपदे 
रूपम् । इति कण्ड्वादय" । 

भौर वेद इ्दोको “अपुकुका आगम हो 'णिच्"के परे । 
इसप्रकार “न्दुमती' टीका्मै नामधातुप्रकरख समाप्र भा । 

कण्ड्वा--कण्डवादि गणपडित नातु भोति नित्य यक्? प्रत्यय चो, स्वार्थे । 



अधात्मने पदपरकरणम् , 
क्तरि शमेव्यतिद्धारे ।६।६। १७ कि प्रविनिमये योत्ये कर्त्यत्मनेपदं 

स्यात् \ व्यतिन्ुनीते । च्न्यस्य योम्यं लवनं म्रन्यः करोनीत्यथः । न 
गतिदिसखाथम्यः ।१।३। १५ मतिदिसामभ्यः गमव्यलिहरि श्रात्मनेपदं न स्यात् । 
व्यतिगच्छन्ति । व्यत्तिव्नन्ति । ( हर्वेरप्रतियेश्व; ) संप्रहरन्ने सजनः इत- 
रेतसाऽन्योन्योपपदएच्च 1 १।२।२२) ( परस्पगेपपदान्चेति वन्तध्यम् ) । 
इतरेहरस्याऽन्योन्यस्य, परस्परस्य का व्यतिलुनन्ति । नेर्विशः ।१।६।१ ७} नेर्विश 
ाठ्मनेपद् स्यात् 1 निविरते ¦ परिञ्यवेभ्यः चियः | १।९।८८। परिव्यवेभ्यः 
क्रिय श्रात्मनेषदं स्यात् \ परिकीणीते । विकीगौने । श्वक्रीणीते । दिप्रयभ्यां जेः 

कतेरि करे? कर्मंष्यत्तिहार इत्यत्र कमश्ञञ्द्, क्रियापरः, च्यतिहारश्षब्दो विनि- 
मयपर हन्यु भवति । व्थगििनत ' वि अति इति उपसर्ग यपूव दरूलषातोः “वत. 
भाने लट्" इति ङ, भनुबन्धरोपे, ख्टो व्यः स्थाने “कतेरि कमेव्यतिहारे, इतति 
कमंग्यतिहः्रे शेष्ये कतंरि भात्मनेददे प्राप्ते, नत्र प्रथमपुरपेकचनचनविवक्तायां ते 
करते, “कयादिभ्यः श्ना इति शनाप्रस्यवे अयुवम्धसपे, उमयश्र सावेधान्ुफसनायं 
“प्वादीनां हस्वः" इति त्टृजो हश्वस्वे, “ई हर छोः”' इत्ति श्नाजाकारस्य ईन्ये, “टित 
आत्मनेपदानां ठेर, इति देरेषवे “वि अनि? इत्यन्न यणि च कृते +-यत्िल्युनीतेः इति 
रूपम् । %न्यस्येति । श द्वाहियोभ्यं सस्यादिरूदनं व्राह्मण" करोतीस्यर्थः ॥ हरवैरिति । 
सम् प्रपूर्वादधरवेहिसाथत्वात् तत्रापि"्न गतिहिसार्थंभ्यः, इति निषेधे प्राप्ते आहु-हरते- 
हिसार्थकस्य नात्मनेयदनिपेध इति साः । सप्रःर'न राजान ¦ सप्रपूर्वाद हधातोरखटि 
"ह रतेरपतिषेधः इ्यास्मनेपदे श्चस्यान्नादैशे शपि रणे रपरध्वे संप्रहरन्ते" इदि रूपम् । 
हनरेनरेनि , एतेप्रदपदरेषु सत्सु अपि क्रियाविनिमये योव्ये धा7ारास्मनेयद रेव्यर्थ॑ः । 
प्रस्परेनि अस्स्त्परस्मादपि चातोगस्यनेपद् मेदि भयदः! उद्" इरत, दतरेतरस्य-~ 
खअन्योन्यस्य-ररस्परस्य वा व्यु लुननिः ¦ अन्न त्रप्यःचनिसयस्य सत्वेऽपि कतरि 

कतंरि-न्नियाका विनिमय (अल-वदल) ^ चोत्य इ ̀ नः पातु - अ" नपद् हो, कतमि। 
न गति-~~गस्यथंक श्रौर रि माथेङ षातुर्रोसि "क्रियाधिलिसय' अये छात्मरेपद नही हो। 
हरते--( सोपसमेक रिसाथ॑क ) हः घादुमे 'क्रियाविनिमयः कर्थम ्रात्मनेपदका निषेष 

नद्यं रो ¦ इतरेतर--“इ्वरेवर' श्रौर “अन्योन्य, उ९यदक बाट सेणक्रियाविनिमयः अर्थम 

अरूरेपद चदं शे । 
परश्परो--“परस्परः उ१पदक वातुमे क्रियाविनिसयः श्रथ श्रार्मदेपद नह्य हे ! 
नरवि-- नि" उपसतगक शिष्य! धातुपते ्रात्मनेपद हो । परिभ्यदे-उरि, वि श्रौर् श्रव 

उपप्तगेक ऋरम्? घातुपते श्रारमनेपद हो ¦ विपरा--वि भौर परा उपर्य क़ शजि' घातुमे ्रा- 
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1१12३18 &! विदरान्यां जेरात्मनेयदं स्यात् विजयते । पराजयते कीडो.ऽनु 
संपरिभ्यस् । ९।६।२१। श्नुस॑परिभ्यः कीडतेरात्मनेपदं स्यात् ! वादाडः । श्र 
लकीडते ¦ स्फीते ! परिन्छीठते । श्राीडने । ( समोऽद्कुजने ) संकीडते 

करुजने ल--संकरोडति चक्रम् । ( श्रागदेः ऋ्षमायाम् ) ण्यन्तस्येदं ग्रहणम् । 
आगमयस्व ताचत् \ मा त्वरि इत्यथैः ¦ ( शि्ञेलिज्ञास्तायाय ) धनुषि शिघते 

परस्मेपदमेव "ईतरेवर, इनि सुत्रे नयतिः इत्यतो नेव्यज्ुवतंनात् । जयते । विप 
कजिधातोख्टः स्थाने ""विपर भ्यां जः» इत्ति ते, शपे, शुभे, जयाडेशे ठेरेतवे च तस्स. 
द्विः ¦ विज्नयते-उल्छष्टो भदन त्यथ्. ¡ पराजयते । निद्रष्टो भवतीटर्थैः ¦ नीडे म्मिति) 
अनु-सं-परि-उकाराद्1 एतेभ्य उदसगेभ्यो विद्यमानात् "कड धातोरादय०द् स्यटि- 
व्यथः । अङ् क्रउते-दखन्दीडते-रटिक्रीडरे-भाक्त.डते- जत्र "कीज" इुस्यास्छनवदै वद 
टेरे ४, « खप्पणि यनन ॥ (च देदमाष्--रमाञकजनेति ' सखग्पूकध्दी दध्रःतोरद्धजने 
एद सदे ८उमन्य परर्मेददम् ¦ दजन शञ्दः ध्वनिविशेषः । दुजने सति ठु “सन्री- 
डतिः द्ःत रूपम् } चक्रमिष्दि ठु जनकर्तः स्फोरण येति भावः । सागभेरितत । आक 
पूर्वाद् भ्यन्तात् गमवातोः हनथ अगतमनेपद्मिव्यर्थः ! उदाहरत्ति-- 1 गमयेति 
जाड पूर्दाच् गमद्वातोगः शादुखक्तःयां लोटि मभ्यमषुदषककचन विचश्यया यास्ति, 
थासः से जादेरो श्ववाभ्यां वासः इति वादेक्ने शपि गुणऽादेदे ^५1गमयस्वः इति 
रूपम । दाच्रत् इत्ति अदधेः १ फएलिताथमाह मा स्वरिष्टा इति । भिक्षेरिति ' हिध्ा- 
तोजिज्ञास्ायामात्मनेपदसित्य्थैः । शितं । शिक््ादम्छंटि (दिरहेजिक्ताायाम्ः 
इत्यात्मनेष्डे ति ेरेस्व शि शशिक्ततेः इति रूपम् । धनुषि इति दिषयसक्षमी } 

त्मनेषद दो ! कीडो-- मसु, खर्, पार भर ङ उपस्तगक "क्रीडः षातुसत चस्मनेषद ही । 
सखमो--~“सम्' उपक्तगंक चऋरौडः धा तुंसे आत्मनेपद हो, अकूजन ( कर-करं ) श्रमे 
नोटः-लोकरम वल्ल कोयल श्रौर कथचित् मोरकी बोली ही "कूजतिग्का प्रयोग हेता 

द! यं मूल कूजन अर्थ 'सक्रीडपि चक्रम्? य॒द् उदाहरण दिया गया है । इससे सिद्ध 
दै कि यह उदाहरण वासदेव सुदरोंन चक्रका ६ । आ्राज~कलके रथचक्र ( गाडीका पहिया } 
का शब्द कूजन अथेमे प्रयोग करने योग्य नहीं हेता । 

( शमये श्चन्दमे दी केवल युक्तिः का प्रयोग होता है, यह भी स्मरण रो )। 
भागमेः---“्राड उपसगंक ण्यन्त "गम्? धातुसे श्रात्मनेपद हो, त्मा अर्थे । 
नोरः--्राङ्पसगव शात् गम्षातुका स्मा अथं होता हे । 
श्िष्वते---सश्चन्त ‹सखक' घातुमे भास्नेपद हो, जिज्ञासा भधमे ] 

नोटः-'रिष्च विधोपादाने'का यहण इसलिये नी होता कि बह स्वयम् श्रनुदात्तेद 
{ श्रास्मनेपदी ) है । 
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यलुविषयज्ञने शप्तो भवितुतिच्छतीव्य्थः । वत्ति-सखग-तायनेषु छऋमः । १३३२८ 
एष्मथषु कम आत्मनेपद स्थात् । वृत्तिरप्रतिवन्ध 1 ऋचि च्मते बुद्धिः । 
सगः--उत्वाटः । परभ्यय्नाय क्रमते ! कमन्तऽस्मिञ्छाल्लाणि । स्कीतानि भवक्- 

न्तीत्यथ- । श्राङ उद् ग्ने ।१।३।४०] त्राद परस्मारकम ाःमनेपदं स्या 
दूगमने । श्राक्रमते सूयः । ( ज्योतिर्द्गघन दनि वाच्यन् ) नेद, चाच् 
जति धूमो दम्ण्तलात् ! वैः पादविहरणे 1 ६।2।४१; वे परस्पात् तमेगत्मने- 
पद स्यात्मादविहस्ये । साधु विक्रमते वाजी । प्रोपाभ्यां स.यीस्यात् 1 दस) 
४२ समर्थाभ्या प्रेाभ्या वरत्मात्कमेधत्मने रट स्वान् 1 वरारम्येऽनपे समुष्या यना । 

अकरमते ; उपन्मते । समवोनया किम्: प्रकानति । गन्हुनीत्ययैः ) उपन्मनि । 
[1 

निणःतार्थमाह धनुविषयक्ताने श्चक्तो भवितुभिच्ठुनीति । टृचिकर्गेति । दतेष्वथशु 
गम्यमानेषु कमातोरास्मनेपवमिति यावन्} समाधत्ते-बत्ति' = अग्र्िवस्धः--छष्वि 
ऋष्रन बुद्धिः । अन्राग्मनेपद्से रूपमवसेयम् । ऋद्धि बुद्धिः प्रतिव्रन्धरदहिदा मवति । 
सगं उत्साहः  'जध्यनाव कमते, अच्रापि तशि दापि रूपस् । जभ्य्यनत्रिषय उन्साह- 
वाच भवतीष्यथः । कमन्तेऽसिनक्निति ¦ अत्रापि क्रारेक्तेऽन्तदिके ररेषे कपि रूपम् 
अत्र तायनेऽर्थः । तायनं विस्तारः विश्चदस्व वा ! ङ उदूगम्न `नि) ताक्रम्तै सयः 
आङ्कपू्वच्छिमधातोः तङि टेरेष्वे शपि रूपम् । सूयं इनि उट मनक्तः स्फर गायेति 
भावः । केवछ्घुद्मनमूध्वंगमनमित्य्थं आखनेपदविधानात् "आक्रामति भूमः 
इत्यत्रापि आतमनेपदापत्तिरव जाह स्थानि स्दुगमनेः उने ¦! धूमस्य ज्योतिस्वाना- 
वान्न दोष इत्ते भावः} 2" पादविदहरणेनि ) चिपूर्वाक्छमधातौः पद्विष्टरणे = पादवि- 
भ्यासपू्व॑स्चखते आरमयेषद् स्यादिल्यर्थः । गिक्रमते । ति शपि र्णम् । सादुचिः 
भते चाजी = यश्वः सम्यक् पादुसचाख्नं करोति । साद् गलिसाजश्यथः । नोप 
भ्यामिति ¦ दमाव्था ययोस्नौ समथा दाभ्यामिन्प्थः । -तः इत प्रपूवस्य 
ऋमधासोस्तथा उपपूवक्य ऋछमधातेः समामाथतता । अन लाहु- + रम्भेऽनयोम्तु- 
लयाथतेति ¦ पभरक्रमते-उपक्रमते । तद्कि शपि रूपे अवतः } र्मते इध्य्थः। सम- 

घ्तिष्र्भ-- ऋमछ धातुस्त भाल्मनेपद इडो; वृत्ति; प्रतिबन्ध, पिना सुक्ावट); सग 

६ उस्साह ) श्रीर तायन् ( बृद्धि, स्फोतत ) श्रथ । आड अङ उपमगमे पर चरम् 
धातुसे च्ट्मन (ऊरर उढना } अरयमे श्रात्मनेपद शे । उ्योति--न्योति ( प्रग्रश्चे) का 
ठद्रमन ( उदव ) श्रथ द्यी "कम् घातुते भालनेषद हो, पैसा कना चाद्ये । 

घेः पाद् --"ि" उपत्तमंतते पर “क्रम् धातु आत्मनेपद दयो, पादविदरण त्रे । 
ओपा-~-तुस्या्थक श्र श्रीर् उ» उपसगे पर (म् धादुपमे भत्मनेष्रद हो । 
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श्रागच्छतीत्यर्थ. ¦ छअयपसगद्ा 12121४21 श्नुग्यष्ठत्कमे रारमनेपदं वा स्यात् । 
कऋमनि ¦ ज्मः) श्वहवे क्षः । २1 ।७४। श्पहत्रे जानातेरात्मनेपदं स्यान् । 
शतमपजाीते 1 अलतीत्यथ' । अकर्मकाच्च ।१।३।५५॥ अक्रम काचानाते- 

रात्मने्दं ल्यात् । सपक्षे जानीते । सर्पिषोपारेन म्रवत्तत इत्यथ. । समवप्रधि- 

भ्यः स्थः; । {1२।२२। एन्यत्तिष्टतेगात्मनेप्द स्यात् । सन्तिष्ठते! अवतिषटते । 
प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । ( आङ" परतिक्ञायामुषसस्यानम् ) शब्दं नित्यमातिष्ते । 
प्राशनस्थयास्यशेध ;१,३। २३} तिषएतेसटमनेषदं स्यादनयोरथयो- । गोपी 
कृष्णाय तिष्ते । अपाय अननाय गेत्यथं । संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः" । कणां 

+ । क; | 

थाम्यामित्यभःदे गष्डन्वये शधक्रापतेः इत्ति प्रयोगापर्तिः श्यात् । -तुपमगाद्रेति 
खंदलयर हेनःद् कनथात.रार्मने्रद् वेति भावः । क्रामति । हिषि क्चेपि ऋमः परस्मे 
पदेषु इ'त डोव रूपस् । तदभावे तहि शपि ठेरेतवे रूपम् । भ्रप्न्हवे ज्ञ इति । अपपूर्वा 
ब्लाध।तोरात्मनेपद् स्यादपन्हवाथ इत्ति भावः । अपजानीते ' जपपूर्वाञ्काघातोः तदि 
्रथाद्भ्यि, श्ना इति शनाविकरणे श्ाजनोर्जाः इति जण्देके ‰ईहलंयघो. इतीष्वे 
देरेस्वे “अपजानीते” इति रूपम् ¦ श्रतमंकाच्चेति । कर्मरहितादपि क्ञापानोरास्मनेषद् 
स्यादित्यथः । उदा्टरनि--लपिषो जानीते । अन्राऽपि तदहि टेरेष्वे ऋथादित्वात् श्ना 
भत्यये “्ाजनोर्जा, इति जादेशे “हल्यघोः, इति ईकारादेशे रूपसिद्धिः । अकमंकस्व. 
श्फोरणाय सर्पिषः इति षष्टधन्त पदमिति भावः । सन्तिष्ठते । समाप्त मवती 
स्यथ. । श्रवन््िति । अत्र सर्वंत्र स्थाधातोखंट स्थाने “समवप्रविभ्यः स्थः 
इत्यात्मनेपदे, हापि, “पाघ्राभ्मास्थाम्नादाण्> इस्यादिना तिष्ठ आदेश्चः । भाक 
इति ¦ प्रतिश्ायामा्पू्षद् स्थाधातोराव्मनेपदमिध्यथः । चाब्दं नित्यमातिष्ठत । आङ- 
पूर्वात् स्थाधातोल्टि “भाङ. भतिक्लायाम् इति तङ्क ठरेषवे शपि "पाघ्राः इति तिष्ठा 
दरे "जातिष्ठतेः इति रूपस् । शब्दमिति तु परतिज्ञास्फोरणायेत्ति भावः । प्रकाञ्नेति ! 
परकाह्न~क्षापनम् । स्थेयो = विवाद्पदनिणेता । विवाद्पद्निर्णंया्थं यस्मिन् तिहते 
ष ध्थेयः। भात्मनेपद् स्यादित्ति रोषः। तिष्ठते! स्थाधातोलटि भकाद्नाथे तङि 
देरेव्वे शपि तिष्ठादेशे ख्पम् । गोपी-ष्णाय इति पदे आश्चयप्रकाञ्चनार्थधोतनाय । 
खड्कत् "संशय्य करणादिषु तिष्ठते यः । अत्र स्थेया्थे भात्मनेपद म् । कर्णादीन् स्थेयान् 

अनुप पदुपखष्ट ८ उपस्तगरदहदित ) म् धावं भल्लनपद हो; पिकट्पत्ते) 

अपदह-- शाः षातुसे आत्मनेपद हो, श्रपड्व ( श्रपललाप ) भ्म अकम - अकमक 
( सोपसगेक्रमे भी ) श्वाः धातुसे भतनेपद शे । समव--' सम्, भवः भ्रः भथवा “कि 
खपसगसे पर “स्थाः बाते भातमनेषद शे । आक्कः---"भाङ उपसगे प्र स्था धातुमे 
भातनेपद हो अतिष्ठा भ्म । भरकाञ्ञ--स्थाः भादुसे भस्मनेपद हो, प्रकश्चन ( स्वाभि" 



प्रकरणम् ] सुधा-दन्दुमती-टीकाद्धयोपेता । २३४६ 

दीचिर्गेतृत्वेनाश्रयतीव्य्थ" । उदो ऽनृध्वंकमंणि ।२।३।२९} उद" परस्मात्तिटते- 

रालमनेपढं स्यादर् ध्वंकमणि 1 सुक्तादुत्तिःते । चनर्देति किम् ? प्रीटाटुत्तिति 
उपान्मस्यक्षरणो ।१।६।२५॥ उगत्तिप्रतयान्मनेपद स्यान्मस्त्रकरणो । श्ाग्नेय्या- 
ऽऽग्नीध्रसुपतिष्रते । मन्तकरणे किम् । भ्नौःस-निष्ति यौवनेन । ({ उवद्व- 

यजुनायुपतिष्टते । रथिकानुपतिष्ठते  मिच्रीलरोतीत्यथ । पनम चुद्वसुःनिःते। 
प्राप्नोतीत्यथेः । (बा लिसायार्मिन वक्तव्यम् ) भिद्धनः शट तिष्तै । 
उपतिष्टति वा । उ{द्धभ्यं तपः ।९}३1२५} उदन्या तपर छणत्सन-दर रयात् । 

^्रकर्भव्टा"दिन्येव । उनपते । वितपते \ द्ग्यन् इन्यर्थ. । स्वाद्चकम्क्(ःचे- 

निर्गेतृव्देन आश्रयति } न्दोन्विनि ¦ उपपूर्वात् स्थाघानोरात्मनेषद् स्यात् अनृध्वंया- 
मिन्ययथें 1 उचछ ¦ उस्पूकत्स्थाधातोखटि त ड टरते छप तिष्टादेज रूपम । मुक्छा- 
विति दिषयसक्ठमी अनृर्वमामन्व स्फरोरय'त । उर््वगामिव्वे तु परस्मेपदमेव। 
उगादिति । मन्त्रकरणा्थे गम्ये उपपूर्वात् स्थाधातोर.त्मनेपदश्सध्यर्थः } तेन 'उपनिष्ठनेः 
इति र्पम् । पववस्प्रन्छ्या । सन्त्रकरणाभाव उदाहर ति-यनारमिनि । जच्र परग्मेदद 
मेव न श्वाट्मनेपदम् । उपाददेवेनि । उपपूर्वात् स्थाघातोरात्मनेपद्मिष्य,. ।! “> । 
उपपूर्वात् स्थाघातोखटटि तङ् शपि तिष्टादेशे रूपम् । आदित्यमिश्त देदपएजनार्थद्योत- 
नायेत्ति मावः ! गङ्धा यसुनामुपतिष्ठते । भचर सयतिकरणा्यं गम्यमने आत्मनेषद्- 
मिति भावः} गगा युना सगच्छति हति भावः । रन्कालुपन्ष्ठते ! सिन्रीकरणायं 
आत्मनेपद, रूपसिद्धिः भ्रात पन्था सरभ्नयुपतिष्ठने । अत्रापि आत्मनेपदमिति भावः| 
वा लिप्मायामिति । उपपूर्वासस्थाघातोरास्मनेपद् वा श्यात् सिष्य गम्ये ¦ हिप्सा- 
थस दातिकसामथ्यजेय. । उपतिष्टदि-उपतिष्ठते । अत्र पा्िकमात्मनेपदम् । 
उद्धिन्याभिति । उस्पूबद्धपूर्वाच्च तपष्दातोरास्मनेपदमिष्यथः । अक््म॑काचचेव्यतोऽकम्- 
कादिति अचुषज्यते । उत्तपत-विततपने । उप्पूर्वाद् चिपूर्वाच्च तपधातोस्तह्ि शपि 
रूपे भवत्तः। स्वाज्गकर्मेति । स्वस्याङ्ग स्वाडम् । तद्टोधक यत्पद् तत् कमं यस्य 

प्रायाविष्करण ) न्नर स्थेय ( विवादपदनिणेय ) रथम । उदोऽनूध्व॑---उन्ः उपस्षगेमे 
पर स्थाः धातु भ्मनेपद हो, अनृष्वं वर्मे । ( 'उध्वंदेशसयोगःनुकरूल वमं 
'उध्ववमः श्रौर् तद्धिन्न “अनुृष्वंकसः कदा जाना ह) । उपान्मच्ररणे--“उपः उप. 
सगे पर पस्थाः वातुत्ते आत्मनेपद हो, सन्त्रक्रण ८ स्तुति) अथंम॑ ¡ उपारे उपः 
उपमगेने प्र स्त्थाः धातुम आक्रनेषद हो, देवपूजा भाद अर्थम । वा हिष्सा-“खप, उप. 
सगमे पर स्थाः धातुसे श्रात्मनेपद हो, लिप्सा अर्थम, विकल्पे । उदडहि्या--“स्द्, नौर 
"वि" उपसगंसे पर् श्रकरक (तपः धातुसे  भरात्मनेपद हो ¦ रवाङ्गा-{ उक्त सुसे ) स्वांगकर्मक 



३५८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ आत्मनेपद ~ 

शागच्लुतीत्य्थः ` श्रदपसगः&ा । २1२०२) अचुण्यष्टाच्छमेरात्मनेपदं चा स्यात् । 
कामत ¡ च्म; पह छः 1२1: 1४७81 अपहत्रे जचतिरात्मनेपदं स्यात् । 
शतमपजानीे ¦ शअगलपतीत्यथः । अकूम रास्व ।२।३।०५॥ शअक्रमक्रल्नानाते 
रात्मने दं स्यान् ¦ सग्षि जानीते ¦ सर्षिषोपारेन प्रवर्तत इत्यथः । सपरवप्रवि- 
भ्यः स्थ; ।?1२।२२ एभ्यस्तिष्टतेगत्मनेपद स्यात् । सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । 
अतिषटते । वितिष्ठते । ( आङ प्रतिन्लायासुपस्स्यानम् ) शद नित्यमातिष्ते । 
प्रकाशनस्थेयाख्ययेश्ध ।१.३। २२) तिषतेसत्मनेषद स्यादनयोरथयो" ! गोपी 
कृष्णाय तिषटदे । आ्मश्तय रन्न दय गत्यर्थ" । (संशय्य कर्णादिषु तिष्टते यः । कणां 

की पपिर नथातप्णिवषिके 

थाभ्यामिष्पमः३े गण्डस्य शधक्रासतेः इते प्रयोगापरत्तिः स्यात् । -गतुषनर्गादरेति 
खदक्षगर हन्यत ऋरध्ातःरास्मनेवद् वेति भावः । क्रामति । शिपि क्षपि "ऋसमः परस्स 
पदषु" ह" त डीघं रूपम् । तदभावे तङि शपि टेरेन्वे रूपम् । अप्न्ध्वे इ इति । स रपू 
ब्साधातोरात्मनेपद् स्याढपन्हवाये इत्ति भावः । ग्पजानीते , अपपूर्वाञकाधातोः तहि 
च्रथाद्म्पिः श्नः इति रनादिकरणे (ज्ञाजनोर्जा इति ज'देरे ‰ईहस्यघोः इती 
देरेत्वे (अपजानीते, इति रूपस् । शच्रकमंकाच्वेति । कर्मरहितादपि ज्ञाघावोरास्मनेषद् 
स्यादित्यर्थः । उदाहरनि--सपिषो जानीते । अश्राऽपि तडि उेरेष्वे ऋथादित्वात् शना 
प्रस्यये (हाजनोर्जाः इति जादे “ह्यधो” इति ईकारादैगे रूपसिद्धिः । लकमंकस्व- 
श्फोरणाय "सर्पिषः इति षष्ठयन्त पद्भित्ति भावः । सन्तिष्ठते । समाप्त भवती 
त्यर्थ. । श्रवनिष्ठने । अत्र सर्वत्र स्थाधातोखंट. स्थाने “समवप्रविभ्यः स्थः 
इत्यात्मनेपदे, शपि, “पाघ्राभ्मास्थाम्नादाण्०, दंत्यादिना तिष्ठ आदेश्च; । आङ 
इति । प्रतिश्षायामाङ्पू्ात् स्थाधातोराव्मनेषद्मिश्यथः । शब्दं नित्यमातिष्ठत । आङ 
पूवाव स्थाधातोक्लरि "जाडः प्रतिन्ञायाम् इति तकि टेरैष्वे कपि "पारा" इति तिष्ठा 
देशे भाततिष्टते, इति स्प । शब्दमिति पु प्रतिज्लास्षफोरणायेति भावः । प्रकाश्नेति । 
परकाश्चन-~श्तापनम् ! स्थेयो = विवाद्पदनिणेवा । विवादुपदनिर्ण॑याथं यस्मिन् तिहते 
स स्थेयः आत्मनेपद् स्यादिति रोषः निष्ठते। स्थाधातोर्लटि भाक्चनाथं ति 
देरेष्वे शपि तिष्ठादेशे रूपम् । गोपी-ङष्णाय इति पदे आश्ञयग्रराश्चनाथंद्योतनाय । 
छड्कत् सङ्षय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः। अन्न स्थेया भामनेपदम् । कर्णादीन् स्थेयान् 

अनुप~- अनुपखष्ट ८ उपस्यरहित्र ) +म् वाद्व आत्मनपद हो, पिकटपत्ते 
अपह-- शाः भावुते भात्मनेपद हो, अप्व ( श्रपल्लाप ) अ्थमे। शकम - अकमक 
( सोपसगेकसे भी ) श्वा धावते भात्मनेषद हे! समव~--सम्” भ्यव श्र" भथवा नकि 
छपरसगंसे पर सस्थाः धातुसे आत्मनेपद शे । आक्कः--भाङ उपसगे प्र॒ शस्थाः बातुसे 
भातनेषद हो अतिष्ठा अथे । भरकाश्च---^स्थाः बातुसे भतनेपद हो, प्रकाशन ( स्वाभि. 



प्रकरणम् ] सधा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । 2३५६ 

दीिर्णेतरवेनाश्रयतीन्यथः ! उदो.नृध्वंकम छि 1 १।२।२६। उद परस्मात्तषने- 
रात्मनेपठ स्यादर् ध्वेकमंणि । सुत्तावुतिः ते । अनुरति विम १ पीयट्त्तिःति 
उपान्मन्यकरे 1 २।६।२५। उगत्तिषेरान्सनेपद स्यान्मनतरक्रये । श्ारनेस्या- 

ऽऽग्नीध्रसुपतिष्ठते ! मन्त्रणे किम् । भना निष्ति यौच्नेन। ( उवादव- 
पूजासद्ध तिकरणमिच्रकरणएपथिण्विति वान्यत् }) च्द्टुप्निष । गह्धा 
यसुनासुपतिष्टते । रथिकानुपतिष्ते , मिच्रीनरे वीत्य 1 पनमा स्रष्ुःनित्े ) 

1 

प्रप्नोतीत्यथैः । ( वा लिष्खायामिनि वक्तव्यम् ) शिष्ठ दशर -तिष्ते । 
उपतिष्ति वा उर््धिभ्यां नयः 1१३२७ उद्रला तप छगत्मने-द स्यात् । 

^यरकर्मव्म'दिन्येव ) उत्तयने। वितते दीप्यन् इन्यर्थ-। स्दाङ्कमषटाःचे- 

निर्गेतृस्वेन अगश्रयत्ति \ उदोन्विनि । उपपूर्वात् स्थाघात'रार्मनेपद स्यात् अनूरध्वगा- 
िन्यर्थे । उत्त ¦ उत्पू्दात्स्थाघातोखटि तड ठरते शपि तिष्टादरेन खपम । सुनछा- 
वित्ति दिषयसक्षमी अनृर्वगामत्व स्फोरयत। ऊर्ध्वंगागित्वे तु परस्मेपदमेव। 
उषादिति ! मन्त्रकरणार्थे गम्ये उपपूर्वात् स्थाधातोर,त्मनेपद्ग्सध्यर्थः } ठन 'उपनिष्टनेः 
इति रूपम् । पदेवस्रक्रिया । मन्त्रकरणाभःवे उदाहर ति-भनरःमनि ! अचर परस्मेदद्- 
मेव नं ष्वाव्मनेपदंम् । उपाददेवेनि । उपपूर्वात स्थाश्षातोरास्मनेपदसमित्य,, ! - +~ । 

उपपूर्वात् स्थाध्वातोटंरि तङ क्ञापि तिष्ठादेडे र्पम् ! दिव्यमिति देषपृजनार्थद्योत. 
नायेति भावः । गङ्गा यसुनायुपति्ते । अच्च सगतिङरणाथं गम्यमाने आत्मनेपद. 
मिति भावः । गंगा यम्मुनां सगच्छति इति भाव" । रथकारुपनि्टते ' सिन्रीकरणाथं 
आत्मनेपद, रूपसिद्धिः प्राग्वत् 1 पन्था सखभ्नयुपतिष्ठने ¦ अत्रापि आप्मनेपद्मिति भावः, 
वा लिप्सायामिति । उपपूर्वास्स्थाधातोराव्मनेपद् वा स्यात् छिष्ट्टाथं गम्ये । टिष्डा- 
थस्तु दातिकसामथ्यजहेयः। उपरतिष्टति-उपतिष्टते ! अच्र पा्िर्मःस्मनेषदय्् । 
उद्विन्याभिति । उस्पूवा्धिपूर्वा्च तपधातोरास्मनेपदसिव्यथः ! अक्मकाचयेव्य॒तोऽकम्- 
कादिति अनुषज्यते । उन्तपतत-वित्तपते । उ्पूर्वाच् विपूर्वास्च तपधातोस्तडि श्पि 
रूपे भवतः! स्वाह्नकर्मेति । स्वस्याङ् स्वाङम् । तद्रोधक यस्पद् तत् कमं यस्य 

भ्रायाविष्करस ) श्रौर स्थेय ( विवाद्पदनिखेय ) भथेम । उदोऽनृध्व॑--“उत्ः उपसग मे 
पर स्थाः धादुसे आस्सनेपदर हो, श्रनृष्वं कम्भ । ( छर्वंदेकसयोगःसुदुन वमर 
“ऊध्वकमः श्रीर् तद्धिन्न “्नूष्व॑कमंः कडा जाना ३) । उपान्मन्नकटरणे--“उपः उप 
सरगम पर श्स्याः धातुसे आत्मनेपद हो, मन्त्रकरण ( स्तुवि) अर्थय॑। उाहेष--'पः 
उपनगने प्र स्सा" घातुने आ्मनेपद हये, देवपूजा राद अर्थत । घा छिष्ता--'छप उप 
सग॑मे पर स्वाः वातुसे आत्मनेपद हो, लिप्सा भर्म, विकलप्से । उद्िभ्या--^दट्ः श्रीर् 
धवि" उपसगे पर् श्नकस्क (तपः घातुसे, ्रात्मनेपद दो । रवाङ्खा-{ उक्त सुत्रसे ) स्वामषर्म॑क 



२६० पच्यसः [ अ्त्नेषद- 

ति यत्त्यम् } उत्तपते, वितपते पणिम् । नेद-छवणेसुत्तपति । श्डोो यमहनः 
। २1२३1२८ श्राडः परःम्यामान्यामात्मनेपदं स्यत् । श्रायच्छते । श्राहते । `अक- 

संज्ारस्वाद्धकमंक्ः दित्येव । नैह-प्रस्य शिर श्हन्ति । त्मने पदेष्वन्यत- 
रस्याम् 1 २21४४] श्ात्मनेपदेषु परेषु हनो वधादरेशो वा स्याल्लुङि । श्राऽ्व- 

धिष्ट । श्राऽवधिषात्ताम् । आजधिषत । हनः सिच् ।१।२।१७ इनः सिच् कित् 
स्यात् ¦ श्नुनासिकलोप" । च्राहत । आहसाताम् । शआ्राहसत । यसम गन्वने 
९।२।१४॥ यमः पट निच क्रिन् स्याद्गन्धने । गन्धन-सूचन, परदोपाविष्करण- 

तस्मात् इति भावः ! उत्तःते विनपने परिम् जत्र पाणिक्ञबदस्याङ्क्वाचि स्वात् 
तपघातोश्च पाधि हदृस्य कमस्दादात्मनेपद मति भावः संवणमिव्यस्य द्वाङ्क- 
वाचिव्वाभादाजामनेरदभिति दिक । श्ना यमहन इति । 'अकमेश्टात् "स्वाङ्ग 
कमात् इति चानुदतंते ! आङ पूर्वात् यमो हनश्वास्मनेदसिष्यथः । भायच्छते । 
आङः पूर्वात् यमश्षातेः "आङो यमहनः" दइस्याव्मनेदे तडि देरेशे शपि (्रघुगभि, इति 
छादेशे पुरक जश््वे चरतव रूपम् । प्राशते , जाडपूर्वहन्तेः "जडो यमह नः, इति भास्मने- 
पदे तङ शप शन क 'अनुदात्तोषः इत नरोपे 'जाहते, इति रूपम् । अअत्तनेषदे- 
†ष्वति 1 शनो क्छ, इव्यतः उभयोरप्यनुद्त्तिरत जाह इनोवघादेश्च इति । ्रावधिष्टेति । 
आष्पूर्वाद्धन धातोः खाडो यमहन. इत्यात्मनेपदे लु ड तङ्क देरेव्वे धको सिचि 
इडागमे 'आर्ममेपदेष्ः इति पाङ्धिर वघदेरे 'उपसराक्तषमानाकार पूचपद् धातुस 
क्ताप्रयोगकछे पट्थये चिकोपिते एथदिक्रयतेः इति नियमेन आङ, एथङरणाद् वध 
शब्दसागटि दीघ षव्वे ष्टुत्वे वधिष्ट इति रूपस् । भावधिषताम् । आ-भ-वध- 
इ-~स्-आतास्, इति श्थित खव दोघं श्वे आवधिषाताम् इति रूपम् ! एवं "जाव. 
शिषतः अत्राण्याष्मनेपद्मिति भावः । वधादेशाभावे-।! इनः तिच् । किदिष्यदुवर्तते 
अत आह किदिति । हनः परः सिच् !कस्ध्यादित्यथेः । राहत । भाङ पूर्वाहनधातो 
ॐ (आङो यमहनः इ्यास्मनेपदे वधादेश्षामावे त्धि च्छो सिचि (हनः सिच्, इवि 
सिचः छिखे 'अनुदात्तोपदेश्चः इति नलोपे हस्वादुङ्गाद्, इति सिचो छोपे अरि दीर्घं 
"जहतः इति रूपम् । आहसाताम्! 'आ-अ-हन्-स्-आताम् इत्यवस्थायां दीघं 
ष्ठन सिष्वः हति किसे 'अनुदात्तोप, इति नशोपे सयोगे 'आहसानास्ः इति रूपम् । 

ततप धातुत्ते भाक्मनेषद हो, दे कना चाद्ये | 
आढ --.आङ' उपसग पेपर अकमक रौर स्वगकमेक भ्यम्” धातुमे आत्मनेपद हो । 
भातमने--शन्? वातुको "वधः भदेश हो, ठङ् संबन्धी श्रातनेपदके परे, विकल्पते \ 
हनः सिच --“्न्” घातुसे पर "सिच् कित् हो । 
यमो--' यम्, धातुसे एर “चि त् हो, सन्वन अर्थम 1 



अकरणम् | स्ुधा-इन्दुम्रती-टीकाद्वयोपेता । ३६१ 

म् । उदायत 1 गन्धने किम् ४ उदायंस्त पदम् ¦ शआङ्ृषटवानित्यथे. \ समो स- 

ग्य॒च्छिभ्यास् 1२।२२६। समो गम्यच्छिभ्यःमात्मनेपदं स्यान् । शकमकाम्या'- 

मितेव । सह्च्छते। वा गमः ।१।२।१३ गमः परौ सखलादी त्तिदसिचौ वा 

कितौ स्द- । सङ्गसीष्ट। सह्घीष्ट ! समगत 1 नम॑स्त । सख्च्छते । अमेजाभ्या 
किम् ४ भ्रामं सङ्गच्छति । ( विदिप्रच्छिस्वस्तानासुपनंटयानम् ) वेत्तरव 

यणम् । संवित्त ¦ संविदाने । अैर्तोचभाषा 19 ६। ७ वन. परस्य कदि शस्या- 

भा दसत । अन्नाऽपि जस्मरेयदे रूपमवसेयम् । यमो गन्वते , इनः सिचः इत्यतः मिच् 
इष्ययुवतते दच्च । उदायतेनि । उद् जङ् पृत् यमानाः दछुडि “जडः यमहनः 
इष्यास्भनेपदे तडि च्छो सिचि शयमो यम्धनेः इति सिचः कि अनुदासः इति 
नरपे उदः एथ रणात् यमः प्रागरि दीघं “उदायन हुति खूपम् ¦ गन्धनामावे तु 

उद्-शा-अ-णन्-न्द्-नः इनि स्थिते दीं मप्यःनुस्वारे “उदायस्त' इते रूपम- 
चमस} नशन "--रमङाच' इ-यतोऽनुदत्त विपरिणम्यते । अकर्मकाभ्यां सम् 
ददात् र्धच्चुरनः न्सनेयद् नस्थरथः । तनन सरयुकःदुगमः छ्टि ^चस.' इत्या- 
स्मनेपदं ताङ् रेखे छपि दटुपुगमयमां इः, इन द्ुप्रने तुक रुष्य जश्वे चवं 
'सङ्गच्छुनः इत्ति रूपस् । उआभनदहन लिड निचः डइ यने लिड्'"रयानरि। छदि. 
तिचानुवतने । नक्घसा-नङ्गमोष्ट संम्पदद्गमा लि. "समयम ट्द्यान्मरेपदे नड 

“ख्डः सोयुट्, इति सीदुडागमे “सुट् तिथोः इन सुटे 'सम्-गम्-सः-सू-तः इत्ति 
जाते “वा गम › इति लिडः क्वे जनुदात्तोपदेश्चः इति गमो मखोपे समो मस्यानुस्वारे 
ततर ष्टुत्वे सगसीष्ः इस्येक रूपम् । यदा किद्रद्धावो न स्यार दा मलोपामावादनुस्वारे 
संगसीष्ट इत्ति रूप वत्ति । ममनतेनि ! सम्-यम्-स-न इत्यवस्यायां सिचः "वा ग- 

४१ इतिं क्रस्वपक्ते गमो मस्य 'जबुदात्तोयः इति खपे गमः प्रायहागने 'समयत्तः इति 
रूपम् । यदा किच्च न स्याच् तद मस्यानुस्वारे "सनगस* इत रूपम् \ <खच्छृते 
सस् पूर्वात् छच्छधातोः 'समोगम्' इत्याप्मनेपदे त र: रेते तुदादिभ्यः शषः, इति 
श्भत्यये "सद्न्डुतेः इति रूपम् ) विदिग्रच्छणि ¦ सम्पूवाद्धिदादिभ्य आात्मनेपद्- 
भिस्यथेः । सविन्ते, सपूर्वात्विद्ं शासतोः खट तड 2रेखे शपि शञ्छ क “घंवित्तेः इति 
रूपस् । सम्-विद्-आतास्? इव्यवस्थायां टरेखे सविड्ाते" इरयस्य सिद्धिः! ३्तरिति । 
शशीडो र्ट्, इष्यतो रंडिति अनुवतते । सम्पूरवाद्िद् ् ातोरेटि ग्विदिप्रच्छि, इत्या- 

सखमो-~सम् उपसगसे प्रर अकसेकर "गम् भोर "कच्छुः घातुने आत्मनेपद दे! 
वायमः--"गम्? धातुसे प्र लादि लिङ् ओर सिच् कित् हो, विङस्पमे । 
विदितम्? उप सगंसे पर "विद्, श्रच्छः रौर “स्वृ घातुमे आत्मनेपद हो । 
वत्तेव “विदः धातुपते पर सादेश्चस्म्बन्धौ ^अत्› को ख्डागम हो) वि? तपसे । 



३६२ मध्यसिडन्दकस॒दी- [ द्मात्मनेपद्- 

ऽतो शडागमेः दा स्यात् । खविद्रने । संविदते । संषच्छते । संस्वरते । [ अक्तिश्च- 
दश्विभ्य श्यन्ति 2 दःञ्य.7४- | शत्ती"ति द्वयोरेव अहगम् । अद्निधौ तियत्तेरवे - 
तयम् । म रख) मा सग्षानास् । मा सखषतेति । समरत्ति) समषौताम् । 
समा्ठ। च-भ्वादै' । इयर्तेस्तु-मा समरत । मा समरेतास् । मा समरन्त ॥ 
समारत । समारेताम् । समरन्त इनि! सन्तते 1 सपर्यत ) | अथाऽस्मि्क- 

म॑काधिकारर टनिगम्यादीना कथमकमंकनति चेन् , य्यु- 
श्वातोर्थीन्तरे दुदस्वथं रोपसंत्रहान् । 
प्रसिद्धेशसववन्तःतः कमरे ऽकमिक्ा स्छियाः ॥ १॥ 

वहति भागस् ! न्टी वहनि । स्यन्दत इत्यथ ! जीत्रति ! नरव्य । परख 

हमनेपदं 25 ऊप ध्वेत्तविसाषाः इति रुडागमे 'सविद्रतेः इत्येकं रूपस् । स्डा- 
गामावे 'सखथिदसेः इत्ति द्वितीय रूप् । तद्त् "संषच्दुते-संस्वरतेः अन्राप्याप्मने- 
पदमिति भावः। नद इनिगम्यादीनं सूम करदार्छ्थमकमकवेति चेदाह~यतोरथा- 
न्तरेति । धःतोर्थान्रे धत्ते रेति--धाचवर्थेने पक्चश्रह्यत्-प्रसिद्धेः-अविव नतातः इति वा. 
क्यचतुष्टयम् । अकमका क्रियेति सर्वत्र सवध्यते । वहनि मारभिति । प्रपयततीव्यर्थः । 
अन्न सकम॑कस्वभिति भावः । अर्थान्तरेऽस्याकमेकलवमुदाहरति-नदी बड ति, स्यन्दते 

ध्रातोर्थान्तरे-- यहा पर् ‹(--धातोरर्गान्ररे वृत्तेः, २--धःत्वथंनोपसयगत् , २--प्र 
निदधे, ४--श्रविवत्तात..--इस प्रकार चार वाक्य है! “्रकमिका क्रियाः को प्रत्येक वाक्य 
म अन्वय दाता इं! केवल “कमणः? को प्रथम वाच्यम अन्वय नदीं होकर द्विनीयत्ते श्रन्तिम 
चतुथं वाक्य तक दी होता ३! प्रत्येक वाक्यका अर्थं इसप्रकार ३ै--(र) सक्मक धातु यदि 
भ्र्थान्तर ( अकमक क्रियारूप अर्वन्पर ; को कहने लगे तो वह श्रकमफदोजात्तीहै। यथा 
“रार् वहनि = प्रापयति" यहा प्रापणाथक् वहः धातु समक है, परन्तु यी ध्र्थान्तर् 
( स्यन्दतेरूप अर्थत वृत्ति ( प्रवृत्ति ) होकर कदी श्रक्रमेक दोती है । यथा “"नदी वदमि = 
स्यन्दते ( प्रवति )> । (२) यदि कमेका वात्वथंते उपसम्रह हो जायतो षातु कमक दो 
जाती है । यथा “न्जीवत्तिः “नृत्यति यहां 'जीवन्का प्राणएषारण करना बर ननृत का श्ह्घ 

विच्चेप करना श्रथ ह । परन्तु दोनो जगद प्राणधारण ्रौर् श्रह् विक्षेप रूप कर्मका षाव्वर्थर्म ही 
श्न्तर्मांव शेजाता दै । अतः ये दोनो धातु सकमंक नदी होते । (३) कदी प्रसिद्ध कर्म रहने पर 
भी धातु श्रकम॑कं हो जाती है । यथा “शेषो वषंति (श्र्थात् मेधो जल वंति) यहां पर जल - 
रूप कमं प्रसिद्ध दै, परन्तु धातु श्रक्म॑क कदी जाती है । (2) कमंकी भ्रविवक्षा करने पर मी 
धातु अकमक दोजाती दै, यथा “हितान्नय, संश्रुत सरि प्रयु ( हितात् पुरुषात् यःन 
संश्णुतैनस्व हितं न मन्यते, स फर प्रयु, इुस्सित इत्यथः ) यहां पर स्वहितं रूप कम॑कीः 
्रविवद्छा करने प्रर धातु श्रकम॑क दोजाती हे । # कोष्ठान्तगेतः पाठः काचित्कः। 



प्रकरणम् ] खघा-इन्दुमती-टकाद्येपेता । दददे 

द यंथा- मेषो व्ति ¦ क्मंसा.ऽविदत्ततेा यथा--'हितान्न यः संश्णुते स 
प्रमु: "माननेत्सञ्जनाचायंकरणएष्टानभ्य तिविगशनव्ययेषु नियः ।२। 
३।३६] एष्वयंबु निय आत्मनेपदं स्यात् । लाह्च न्यः । शाघ्लथं मिद्मन्तं शिष्येभ्यः 
प्रापयतीत्यर्थः । तेन शिष्यसंमानने फनिन्म् 1 उ्नघने-दग्डसुन्नय>े ¦ उन्क्ष- 
पतीत्यथं ! साणवकमुपनयते । विधिना ात्मनमीप प्रायतत । उ.चथन प्व 

दे णाध्यापनेन हि उपनेरि श्राचाय्त्ं विये । नाने- दत्वं नवे 1 गिधितनी 

व्यथं । कमकरानुपनयते । शतिदारेन स्वनमीरं प्रारयनीत्ययः । च्गियननगादेन- 

यातनम् । करं निनयते । रान देय भागं परितोधयतीत्ययं. ! स विनयन 

परमाथ विनिघुकक्ते इत्यर्थः ! ( उपस गद स्यत्यृदयोतरेति वाच्यम् ) बन्धं निर् 
स्यति ! निग्श्यते । समूहति । समूहे । उपन्नमौध्टरर3 ऊहतेः 111२३; 
उसर्गाद्टि>हंत्व' स्वान्, यादौ न्ड, द्र्य समुद्यात् । श्रग्नि समुचय ¦ 
निसश्युपविभ्येा रह 1२०] पएभ्नो च द्मा पनयदं स्यात् नित्यः सवद" 

यामाङः 1 १।३।३१। श्राह द्र छान्मतेद स्यान् , स्प्समीयाम् ! कृष्ःशम्णु-मक 
रय मरणम ॥1 

इत्यथः । जोव ति-2-4:7 : जीवे. प्रा्रधारणमथं । वृनेसत्वगविक्ठेःः ¦ उनयत्रा.९ 

कर्मणोः घास्वर्थान्तर्मावान्न सद्मरदमित्तिमाद. मेयो वरं । वपंगक्मगो जलस्य 
भ्रसिद्धस्वाद्कमंकस्वम् । टि वान्चेन्यन्र स्विदस्य वस्तुतः कमेस्वऽप तद् {दवक्याऽकमं 
करवद् । ममाननेत । एष्वर्यषु {नय जा्मनेपद्।मव्यथेः । नयते निधातोलःट संमा 

ननः इत्ति तडि टेरेषे शपि गुगेऽयादेशे “नयतेः इति रूपम् । शास्त्रे इति 
समभावनररोरणाय 1 एव उद्चयते-उपनयते-विनयते-दस्यादिष्वा्मनेपद् बोध्यम् ¦ 
उपगादिति ! वाक्तिकमेतद् ॥ घाश्मनेपद् वन्यः निरस्यति-नरम्यते । समूडति 
समूहते , अत्राप्यात्मनेददमित्ि मादः । व्रद्-समु धात् अन्न सम्-उह-वा-त् इत्य 
वस्थायां "उपसर्गाद्ध्रस्व, इति हस्वे ससुद्धात्' इति पम् । स्यवन्तसुदाहरति-- 
स्येति । अच्रापि हम्व इव्यर्थः} निसमपेः- । नि, सम्-उप-वि-एभ्यः परो थः इन 
धातुस्तस्मादात्मनेपदमिस्यथं, ! निपूर्दाच् हेन् धातोखंटि "निसखञ्ुपः दत्यास्मनेपदे शे 

समाननो-ममानन, उत्सजन, श्राचायंकरण, हयान, भृति, विगणन शरैर व्यय रूप 
धं गम्यमान हे तो "नी घातुमे ्ास्मने.द हो , उपसगा -उपस्तगंमे पर “श्रस्ः ओर् छट. 

चातुमे श्रासनेषद हो, विकस्पसे । उपसर्गाद् प्रस्व -उपमगंने पर °च् घातुके अच् को हस्व 
हो, यकारादि फित्-डित् प्रपययङके परे । निखसुप -नि, नम्, इप् श्रौर वि उपस्गसे प्रर 
ह्वल) ध तुमे श्रतनेषद हो, परमागी क्रियकनमे । स्पधौया---'श्राड' उप्सगेमे एर "हज 



६६४ तरभ्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ ्त्मनेपद- 

यते ! स्पर््या किम् £ पुत्रमाहयति । उदय्रः सकर्मकात् ।९।३।५३। उदपू- 
वौत्सकमेत्मर्वरतेर,त्मनेपद् स्यान । वर्यमुच्चरते । उ्वद्धय गच्छतीत्यथंः ! खम- 
स्दोन् 1 १।६। ५४ तृतीयान्तेन य॑क्तात्सम्पूर्यास्चरतेरात्मनेपदं स्यात् । 
रन पवर्ते! दाएष्य सा केटचरट्य्थं | १।३।५५। समो दागस्तृतीयान्तेन 
यु < दत्त. कतताया चेच्च वुथ्येथ । द्ाव्या सयच्छ>े कामी | उपाद्यमः स्वष्छ- 

यौ ।*}३।५६। उपपू््यष यात्मने पदं स्यास्स्ववररसो । स्वकरशं--स्वीकार । 
भायांयुप्यच्छते ¦ पिभःपापयमते ।१।२।९६। यम- सिच् किहा स्याद्िवाहेऽय । 
रामः समदायुप्रायत, उपायस्त वा उद्वोटेत्यथेः । नाध्ुस्खदटवा सनः ।१। ३५७) 

अयाद्शचे "नच्हयत्तः इति रूपम् । एव सहयते-विहयते इत्यादि । नप्थायामिति ¦ "निस- 
सुपविभ्यो हः» इ.यक्तः "ह इत्युवतंते । आङद्वष्त् हभ प्वातोराव्मनेपदमित्य्थः । 
चापूरशगह्ट । यर डः-दु-अ-ते-इति जातेऽयादेशे रूपस् । श्प्मावे आहूयत्ति । 
८ धरः सन्ये त्! उप् परधातोः ख्क्म॑श्लादात्मनेपदनित्थः । पर्मयुचरते । उस्पूु 
व शत् दर ध्यलोख्डः स्थाने “उद्श्रः स्मात्“ इति आत्मनेपदे रेरेस्वे = तत्सिद्धिः 
1मस्वृनीयेः । रकमकाद्त्ति निष्टत्तम् । सम्वत् तृ्ीयान्तस्मभिन्याहताचरघासी 
रात्मनेपदमिव्यथेः । येन सयरते , अत्र खम्पूवकचरधातु्द॑तते, र्न इति दृखीयान्तेन 
व युक्तः, तस्माद् “समस्वृतीयायुन्छात्” हव्यदे(व्मनेषदुम् । राण्य सा । ^ समद्ठृती- 
यदुक्ताच्)ः इत्ययुवतेते । ठड्ाह--सपूवांदिति । दारय सयते वमी । “अशञिष्टभ्यच्- 

इरे द्षः प्रथोग चतुर्थ्यथे हद्व” इति वातिङ्ेन द्या इत्यत चु््यंथं दृतीया, 
दतश्च दाया इति दृतीयान्तयुक्तास्सम्पूर्वाददाणधातोलाटि तस्स्थाने प्रथम पुर्षेकवच- 
नविवन्तायां “दाणश्च सा देशतुध्यर्थे” इत्यात्मनेपदृष्वात्तपत्यये क्षपि अनुबन्धलरोपे 
° काच्राध्साः इत्यादिना दाणो यन्द शचे “अक्तो युणे* इति पररूपस्वे देरेत्वे च छते तत्सि 
द्धि} उपायम इति ! स्वीकाराथें उपाद्यन आत्मतेपदमित्यथः । उपयच्छति । उपपूर्वायमो 
खरि “उपाद्यमः, इत्यात्मनेपदे तङि कपि टेरेत्वे शइषुगमिः इति च्छदेशे तुकि श्चुत्वे 
ञश्टवे चर्व पम् । विभषिति । विदाहार्थ सिचः छित् 1 'जसयीत्ः इत्यतस्तद्नुषत्तः 
उपायत -उणयसन ¦ “उप-आा-अ यद्ू-स्-त, इति स्थित दीं सिचः खस्य (विभावो. 
पयमनेः इति आ किच “उनुदात्तोपः इति मरोपे हस्वाद्गात् इति सलोपे उपायत, 

(0 श व ष ए. भ । 1 1 [1 

धातुम आस्सनेपद हो यदि स्पर्षा गम्थमान रहै । उदुश्वरः---'उच्ः उपसगे पर सक्रभेक 
“चर” धातुसे आत्मनेपद हो । ् मश्वू--तृतोयान्तसे युक्ते "सम् उपसग॑क व्र” धातुत्ते श्रा- 
स्मनेपद दो । हाभश्च--नृठीयान्तसे युक्त "सम् उपक्षगेक (दा धातुके श्रात्मनेपद हो, वह 
तृतीया यदि चुके भर्थपै रहे । 

उपादथमः--~'उपः उपसगेक भ्यस्, धातुसे भ्रात्मनेपद हो, स्वीकार ध्रै } 
द्विभाषा-वस्रबातुमे पर सिच् कित् हो, विकहपसे, विवाद अधम । जश्चस्मू-सत्रन्त 



प्रकरणम् ] सुषा-दन्दुमती-यीकाद्रयोपेता । ३६ 

सन्नन्तानामेषां प्राग्वत् । धर्म जिज्ञासते ! शुभरषते । युस्मू्ते । दिदक्षते ॥ मः. 
नेशः ।१।३१५८ अनुपूर्वाञ्जानाते- सन्नन्नादान्मनेपदं न स्यान् । पत्रमनुजित्ता- 
सति । प्रोपाभ्यां युज्ञेरयज्ञपाञेय ।२।३।६४। अयुते । उपथुश्ठे ८ स्वरा. 
छन्तापसमगादिति वाच्यम् ) उयदत्ते । निके । यतत्र स्म् १ दन 
न्यत्चि पात्राणि प्रयुनक्ति । समः दगु ।१।६।६५। सम्मूर्ाल्त्युव प्मा्मनेपदं 
स्यान् । खंच्ण॒ते शच्लम् । गन्थनादक्षेषरसेवनसःद खकरथतियत्तप्रकथमेः- 
पयेगेषु रजः ।१।द।२२) एषु रज श्रात्मनेणद स्यात् । गन्थनं-टित्ा । 
उत्छुरते । सूचयवीत्यव. ' शपक्ञेपणं-सरसेरमन् । शयेनो व्तलःदाकृरते । 
भर््सयतीत्य्थं । दग्सुग्कुरते । स्वे ¦ गरदारान्रकुरपे ! रेषु सदसतः अन्ते 
एधो दकस्ोपस्कुरः 1 युणमाधत्ते । कथाः $ङुख्ने । प्रद्गपयतीत्यथः ! दानं प्रङु- 
रुते । धर्मां 1न्यक््ते। एषु विम् { कटं नरोति 1 इत्यान्मनेपदग्रकरणम् । 

इति सपम् । यदा कि्सवन स्यात् तदा 'उपायस्त- इनि रूपम् । : ¬ ४- , सश्नन्ता- 
नामेषामात्मनेषदमिस्यर्थः । जश्च मते । क्लाधातोः सनि (सन्यः, इत् द्धिन्वेऽभ्यःमन्धे 

हस्वे अभ्यासचचस्वं "सन्यतः इत्यभ्यासे ततो कटि ताश्च" इत्यार्मनेपदरे तङ कपि 
पररूपे "जिज्ञासते, इति रूपम् । शु्रन्ने श्धातोः सनि दी दित्वे हतो दखापे हस्वे 
आत्मनेपदे तदि शपि टेरेस्वे रूपम् ! एव सुश्मुपंते-विदिदने-भन्राप्यान मनेपदं बोभ्यस् । 
नानोरिति । अनुपूवाीञ्ाधातोः सनि सति वतत आरमनेपद् नेव्यथः! अनुजिक्लावतत, 
अत्र परस्मैपदमेवेति भावः । प्रेपाभ्यामिति ¦ अयज्ञपात्रेऽयं प्रोपाभ्यां युनेरारमनेषदमि- 
त्यर्थः । परयुकक्त । प्रपूर्वात् युजो छ्टि श्रोदाभ्य, इन्यात्मनेपदे तदः देरेतवे 'ह्ादिभ्यः 
स्» इति श्रमि मिच्वादन्त्यादचः परस्वे सज्ञोपेऽनुस्वारे परसवणं तत्सिद्धिः ! 'उपयुङन्कैः 
भश्राष्यातमनेपद बोभ्यम् 1 `स्वराचन्ते>ि" । येपामादिः स्वरः येषां चान्ते स्वर एता- 
इम्म्यउपसर्गेभ्यः परो यो युजधावुस्तस्मादारानेपर्दामष्यथः। तेन “उदयुदन्ते, चियुदक्ते" 
इत्यादा वात्मनेषदमेदेति भावः { समः हएव शनि । समपू्राव् चणुधातोरात्मनेपदमि- 
स्यर्थः । इत्यात्मनेपद्भरकरणस् । 

शा, श्रु, स्थर, श्रीर दृश् धातुके आतनेषद णो । नाऽनोज्ञे-्नु, उपस्गेसे पर श्वा" चाटु 
श्रासनेपद नदीं हो । प्रोषा्भ्या-- श्रः शोर “उपः उपसगे पर युज्? धतुते भारमनेपद हो, 
यज्ञपात्रसे भिन्न प्रयोगमे । स्वरा्यन्तो--स्वरादि भौर स्वरान्त उपसगंसे पर शुन" वातु 
श्नात्मनेपद द्योः अ्रयद्यपात्रमेन-ेसा कहना चाहिये ! समः च्णुव--- सम्” उपसगेसे पर श्ट, 
धातुसे आत्मनेपद हो । गन्धनावद्धपण--गन्धनादि अर्था मे *कृञ्? बातुतते प्रातमनेषद हो ! 

इसप्रकार "इन्दुमती टकम चास्म्नैपदभकस्ल समाप्ति श्रा) 



अथ परस्मेपद्प्रकरणम् । 
-शेषारछतंरि दरस्मेपदम्ः । एच । श्वयति । विभाषा श्वेः 1६। १३०] 

श्यतेः संप्रसारणं वा स्याछ्चिटि, यङि च ! शुशाव ! शुशुवतुः । ( श्वयतेलि- 

भ्थ्श्चलन्तणप्रतिषेधः ) शिश्वाय । शिश्वियतुः 1 शिश्वियुः ) शात् । "नस्त- 
न्भ्वित्य् वा । श्वयतेरः ५४९८ श्वयतेरिकारस्य शकार" स्यात्-अङि । 
अश्वत् । द्रश्वः । विभाषा धेटुभ्रयोःरिति चद वा) चअरशिश्वियत् । श्रश्वयीत् । 
अपरस्यां कृञः 1२।३1७९। अदुपरास्या कृञः कतैगे फले, गन्धनादौ च 
परस्मेपदं स्यात् 1 श्लुकरोति । पराकरेति । दरभिप्रत्यतिभ्यः ज्तिपः 1 १,३।८०। 
अमभिमत्यनिभ्यः क्षिः ग्रस्मैषद स्यान्! शिप गरेरखे ! स्वरितेत् । अभिक्षिपति । 

दोप 1 न' उ्छादुन्यः शेपस्तस्मात् श्विधातोरुंटि तिपि शपि गुणेऽयादेशचे “यतिः 
इति रूपम् ! वण्वेति। (इश्यणः संप्रसारणःमिस्यतः सप्रसारणमिति रुभ्यते । 
शुश वेति ¦ श्विष्रनोहिटि "विभाषा शेः इति खप्रसार्णे त्तिपि णलि (संप्रसारणास्चः 
इति पूर्वरूपे द्विषे श्द्धावावादैले युवः इति रूपम् । "ध॒द्य-अघुख, इष्यवस्थायां 
“अचिरनु इद्युवदिः रष्षे विनगं शुखच्तुः इति रूपम् । शुशबदुरिव्यादीनि रूपाणि 
यड् सप्रस्ारण न स्यात्तदा द्वित्वे हस दशओेषस्वे बृद्धादावादरन्ले "क्िश्वायः इति र्पम् । 
शिश्वियतुः ज्ञिश्वियुः। अत्र अचिश्नुः इतीयडिति भावः । चुयादिति । अत्रापि खंप्रत्ा- 
रणं दीर्घं देति बोध्य् । शयते › घडिः परतःश्यतेरकारादेश्चः । श्चिधातोलंडिः तिपिं 
"इतश्च इरोपे चकौ 'जस्तभ्यु, इति वड “श्दयतेरः इस्यस्वेऽटि "अश्वत्, इति 
रूपम् । अङमावे शविभाषाः इति खडि द्वित्वे हरो खोपे अटि इयि 'अ्िश्चियत् 
इति रूपम् } यडा ङ्प न श्यात्तदया सिचि इडागमे 'अस्तिस्िचः इति # १ 
तस्थेडारमे (इट ईटि सलोपे गुणेऽयादेशेऽटि "अश्वयीत्, इति ठृतीयं रूपम् । 
गन्धनादाविति । गन्धनावह्ेपणसेवनश्टाहसिक्यप्रतियस्न प्रर्थनोपयोगेष्चु इव्य- 
थः } च्लुकरोति। पराकरोति । अन्न “गन्धनावक्ेपणः इति आत्मनेपदे प्राप्ते 
'“अनुपसभ्यां कुजः” इत्यपवादभूतेनानेन परस्मैपदम् । अभिप्रव्यतिभ्य इति । 

शेषास्कतरि--प्रातमने१दनिमत्तसे हीन जो धातु, उससे कति परस्मैपद हो, 
विमाषाश्वेः--°श्चः घातुको संप्रसारण दो, जिदट्-यङ्के परे, विकल्पे ! श्वयतेहिटि--शतरि 
धातुके श्रभ्यासकी (निटके परे सभ्पस्तरण नदीं हो (रेता कहना चा्िये)। 
श्वयवतेरः--“शिव' घातुके शफारको अकार् श्रदेशच हो, “अङक परे । अनुपराभ्या--“्रनु, 
भोर “परा, खपसग॑से पर “कृन् बातुपे परस्मेपद हो कदटगामिनी क्रियाफल म तथा गन्धनादि 
अर्थम सी 1 अभिप्रत्यतिस्वः~--प्रभि, प्रति श्रौर भ्रति उपसर्ग॑से प्र सिप् षातुसे परस्मै. 



सुथः-इन्दुमती-रीकाद्रयोपेता ३६७ 

ग्राद्हः 1१1३1८१} प्राददतेः परस्मैपदं स्यात् । प्रवहति । परेशंपः ।१।३।=: 

परिपूवान्खष्यतेः कतृ गेऽपि पले परस्मैपदं स्यान् । परि्यति । उग्राङ्परिभ्यो 
रमः 1१1३15२ म्यद्कपरिभ्यो रमः परमपदं यान् । परिरमति । श्रारमति । 
परिरमति । उवार्च । धराद उपनू्रातन पाप्यैपद स्यान् । द्वदनो यज्ञद- 
तयुपरभनि । उपरमयनौत्यर्थः । श्रन्तर्माणत पौऽवन् । विभाषाऽकतकात् 
।१।३।=। उपद्रमेरकमंकात् पर्मैपदं वा स्यात् । उवरमति ¦ उपरमते ¦ निव- 
तेन इत्यथः । वुधयुधनशजनेङ्धट्खभ्भे ओः 1 १८६ एतयो रन्नेभ्य 
परस्म॑पद् स्यात् \ "णिचक्चन्यम्यारवादः। वोवयति पश्चम् । दोधयति कारन । 
नाशयति दुःखम् । जनयति सुखम् । प्रावयति । वापयतीत्यथं. ! वयति ¦ विना- 
पयतीत्यथः । चायति 1 स्यन्दयतीयर्थं । कोडजोनां णौ ।7१।४८ कीड- 
जीना णौ यात्र स्यात् । श्रध्णयरि,! शौच संश्वञोेः ।२।५१। सनरे 
वडःरेच गे टक्षे गाङ् दास्यात् ॥ व्ययजोगपन् ! श्रध्याप्रियन ! कापयति 

अभि प्रति अति हम्येव पूर्वात् किरः परस्मैपद रयादित्यर्थः 1 पड टमि ' 
गूहते परष्मेपदम्मवनी्यथः 1 रेन॑ष ग परिपूर्ाद् सपतेः परनमे ददुम्भउति । 

व्याक ^रिम्योगमदनि ' वि आाडःपरे इष्पेद पूर्गद्रमतेः परस्मेपद्म्नवति । पाच्च । 
रम इष्येव । उपपूर्धादमतेः परस्मेपद सदति ¦ ननु विरामार्थकस्वात् कथं सकर्मके 
स्यत जाह--उपरमयनीध्यथ हन । ननु गिञज्जमावात् कथमयरमयों भ्यते इत्यत आह- 
भरन्नभावितण्यर्माऽ्यमिति ¦ धातूनामनेकार्थस्वाद्दति भादः । परिषि । उपाच्च, इन्यत 
उपादिति भ्यते । उपरमति-<परमने । अत्र परस्मेपद दा, रूपनिद्धिः सरा । वुच- 
युधति ' ण्यन्ठे्य एभ्यः परस्मेपड स्यादेव्यर्थः । रधयति बुधष्रात'गः पुगन्त, इति 
गुणे धातु ट्टि शुवद्धः इत्ति परस्मेष्दववे तिप शपि गुमेऽ गदेन ख्यम् ! एव 
योधयति-नाशयनि-जनयत्ति-प्रावयनि-द्रादयति -श्रावयति-इत्यादिषु परस्मेपद्मे 
वेति भावः । रूपसिद्धिः बोध्यतिवद्दपेया । कङ् नना"मति। णौपरत एषां धातूनामा- 
ऊारान्तादेश्चः स्यादित्यथ. । भष्यापयति । अधेपूवोदिडः णौ “कीङजीनः' हस्यास्वे यणि न 
पद हा । प्राहुः -.भ उपमगमं एर "दद् धातुम परस्मैपद हो । परेश द-प उपममेक 
मृष'धातुसे परस्मेपद हो ¦ उयादपरिभ्यो-पि, च्च. ड श्रौर परि उपस्तत प्र॒ “रम् 
घातुमे परस्मेपद हो ' उपाच-~-' उपः उवमगत्े पर “म् धातुमे परस्पैपद ४! । 

विभाषाऽक्मकात्--“उपः चयने पर श्रन्नम॑द “रम् घातुपे परस्मैपद विङ्ल्पते पे 
उघयुधनश--्रृध,दि ण्यन्त घातने प्रस्तैरद हो । क्रीङ्जीनां गो "को धा, (द , 
षाद श्रीर् “नी' घातुको प्रात रो, "सिः के प्रे ¦ णौ च संश्वद्योः-- नन्” परक श्रौर “चक” 



ददै८ मध्यसिदान्तकोभुदी~- [ परस्मेपद- 

जापयति । निगरणुचल्ना्थेम्य् 1१1३153 निगरणर्थिभ्यश्चलनार्थेभयश्च ण्यन्ते- 

भ्यः परस्मैपद् स्यात् । निगारयति । चलयति ! ( शदेः प्रतिषेधः }) आदयते 
देवदत्तेन ¦ शशादकन्कःच्चिन्तवत्कत्कःत् ।१।३।८८ शरणौ यो घातुरकर्य- 
कश्ित्तवत्कतृकश्च तस्माण्ण्यन्तात्परस्मेपद स्यात् । रेते कृष्णः, तं गोपी शाययति । 
न पादस्याङ्यसाडम्यसपरिथुहर्चिदतिवददसखः 1 ९।३।८६॥। एभ्यो ण्यन्तेभ्य 

“अध्यापि इति जाते ्ुधयुध' इत परस्मेपदे तिपि ज्ञपि युणेऽयादेशे भध्यापयति, इति 
पम् । णौचेति । विकदपेन गाङादेश विधत्ते । भरध्यजीगपत् ! अधिपू्वादिडः णौ लुङि 
तिपि शश्च इलोपे "णौ चकषश्वडोः इडो विभाषया गाडादेले भदन्वश्वास्छुमायमे 
'जधि-गापि त्, इति जादे च्छौ 'णिभिः इति चङि चडपरणौ उपधायां हश्वत्ये 
“अधि-ग-ण-्-अ-त्ः ततो द्विष्वे चस्वं सन्यतः इतीववे दीर्घो कितः इत्ति दीर्ध 
जकाराल्यःगडागमे यणि "णेरनिटि, इति णेकापे "लभ्यजीगपत्, इति ख्यम् 1 यदा 
गादेशः न स्यात्तदा 'अधि-इई-इ-ज-त्? इत्ति स्थिते (ीङजीनः णोः इत्यास्वे पुकि 
'जाडजादीनः इत्याटि "आटश्च शद्धो यणि पिक्नड्डस्य द्विव भेछोपि "अध्यापिपत्" 
इति रूपम् । क्रापयनि । इीजृधातोर्णो 'करीडजीनां› इत्थाप्वे पुकि छुटि तिपि शपि, 
ग णेऽयादेके रूपम् ! एवं जाप्रयति } अत्रापि णौ भास्वभिस्यर्थः । निगरणेति । निगर- 
णचरनार्यैभ्यो ण्यन्तेभ्यः चघाहुभ्यः परस्मेपदमिष्यर्थः 1 निषच् सधातोर्णो धृद्धौ 
शपि गुणेऽयादेशचे निगारयति, इति दपम् । चलयति । चरूपासो्भो अल्लोपे कृष्टि 

तिपि कपि गुणेऽयादेशे ख्पस् । श्रादयन इति । अद्श्वावोर्भाो "अत उपधायाः? 
इति धृद्धौ रूटि तडि शपि युणेऽयादिश्षे टेरेखे “आदयते, इति रूपम् । अणाविनि । 
अण्यन्तावस्थायां यः क्म॑रदहितः चेतनकतूर्वाश्च तस्माद्धातोण्य॑न्ते परस्मेपहमिस्यर्थः # 
भण्यन्तदश्या प्रतिपादयते-शेते छ्ृष्णः इति । अनर शीडः धातुरकमंक्छः द्ष्णरूपच्चेतम- 
कर्तृदान्-च । ष्यन्तदश्ां स्मारयति-त गोपी शाययति । शीङूघातोर्ण द्धौ (लाचिः 
इति रूपे छटि अणी, इति परस्मेपदस्वे तिपि शपि गुणेऽयादेशे शक्षायथत्तिः इत्ति 
रूपस् ॥ न पादमिति । अणावित्िप्राप्त परस्मपद् निषेधधति । ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः सन्न 
परितेभ्यो न परश्मपदमित्यथः। पा-दम-भापूवकथम्-मा-यस्-परिसुष्ट-स्व-वृत्-वद्- 

परक शणि"के परे "इङ, घातुको "गाड देच हो, विकल्पसे । निगरण गिगरणाथक श्रौर चल 
नाक ण्यन्त धातुतते परस्मैपद दो! अदेः प्रतिषेधः---ण्यन्त श्रद् धातुके परस्मैपद नक्ष हो 

जअणावकमं--्रण्यन्तावस्थामे श्रकमक ओर चित्तवत् ( चेतन ) क्तंक धातुसे ण्यन्ताव- 
स्थाम भ्रात्मनेपद हो । 

न पादुभ्याङ्--ण्यन्त पा, दमि, भाञ्यम् , श्राङ्यस, परिमुह, सुचि, नृति, वद 
श्नौर वश्च धातुश्रपति परस्मेपंद नही दो। 
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परस्मैपदं न स्यात् । पाययते । “मितां ह्य ! दमयते । आयामयते । शआाया- 
सयते । परिमोहयते । रोचयते । नत्तंयते । वादयते । वासयते ; ( धेर उपसख्या- 
नम् ) धापयते । श्रकध्रंभिपराये “शेषा'दिति परस्मेपदं स्यादेव । वत्सान् पाय- 
यति पय. ॥ इति परस्मैपदप्रकरणम् । 

"(+> 

अथ भावकसंध्रकरणम् | 
भावकर्मसोः ।२।११३॥ मावकर्मणोलंस्य तडानौ स्त । सावेचाठुके यक् 

।१।२।६९॥ भावकमवाचिनि सावधातुके परे धातोयंक् स्यात् ¦ भावः-मावना 
उत्पादना, क्रिया । सा च धातुत्वेन सकलघाठुवाच्या भावाथकलकारेणाऽनूते । 

युष्मदस्मद्भया सामानाधिकरण्याडमावतप्रथमः पुरषः । तिस्वाच्यक्छ्यायां अद्रव्य 

रूपत्वेन द्वित्वायग्रतीतेनं द्विव चनादिकम् । किन्तु -एकवचनमेवोत्सगतः । त्वया 

चस्-एभ्योणो आदम्ताव् युकि, अदुषधस्य बद्धौ उकार्छकारोपघयोः पुगन्तः इति रुभे 
रूटि "नपाद्, इति परस्मेपदुनिदेधे ताड ठेरेप्वे शपि गुणेऽयादेशे ¶पाययते-द्मयते- 
आयामयते-जायः!सयते-परिमोहयतदे-रोचयते-नतंयते-वादुयते-वालयते ! घेट इति । 

तात् धेट्धातोः प्रस्मेप नेव्यथंः । घ।पयते । घेरधालोर्णो "आदेच उपदेशेऽशिति 
इत्याचवे पुकि रूटि परस्मेप्दे प्राप्ते त धट उपसख्यानस् इति धेट उपलस्यानाव् 
परस्मेपदनिषेधे तशि शपि गुणेऽयादेश्ञे देरेप्वे शधापयतेः इति रूपम् । अकन्रेये 

पररमेपद् स्यादेवोक्तामावेन रोषस्वात् शेषात्कर्तरि, इति प्रतिपादनाश्च । वस्सान् पाय- 
यति ! अश्र पाधातोर्भो भतो युक चिण्कृतोः इति युकि शेषात्” इति परस्मेपदंश्व 

तिपि शपि गुणेऽयादेशे "पाययति, पयः, इति रूपय ॥ इति परस्मपदभ्रन्िया ॥ 
[19 ~ 490) 

तिङ्वाच्येति । खतच्व-द्रव्यस् , लिङ्गसंख्यान्वययोभ्यम् । तिङ्वाच्या या भवनाक्छिया 
खा असत्वरूपा किङ्गसंख्यान्वयायोग्या, चब्दरच्छिस्वमावात्। ततश्च तस्यां तिङ्वाच्य- 
भावनायां द्वित्वबह्स्वयोरधतीतेः युवाभ्यां युष्माभिववां आस्यते, इस्यादौ न द्विवचन 
बहुवचनं चेत्यर्थः । किन्त्वेकवचनमेवेति। तिङ्वाच्यमावरुकारस्येति शेषः । छया मयेति ! 

_ ...---.------"------------------~-----------~-----------------~-----------------------~--- ~ -~-----------~- -----~--~ 

धेट उपसंख्यानम्--ण्यन्त "वेट घातु परस्मेपद नहीं दो । 
इसप्रकार इन्दुमती दीकार्म परस्मेपदप्रकरण समाप्त हरा । 

~~~" "१,6९.१ 

मावकर्मणोः--माववाच्य रौर क्म॑वाच्यर्मे लकारे स्थानम आत्मनेपद हो ! 
स्नावंधातुके--माववाची रौर कमंवाची सावंवातुकके परे षातुसे यक्? प्रत्यय हो । 

22८ मण 
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मथा अन्यै -मूयते । वभूये । स्य-सिच्-खोयुट्-तासिघु भावकमंशों ख्प- 

देशेऽजमनध्रहश्दां वा चिण्वदिर् च ।दोीदष्ये उपदेशे योऽच्. तदन्ताना, 
हनादीना च विणोवाऽङ्गकार्य वा स्यास््यादिष परेषु, भात्रकमभोगंम्यमानयोः. 

स्यादीनामिअगमश्च । चिरवद्धावःदेऽयभिद् । चिण्वद्धावाद् दधि : ! भाविता । भविता ! 

माविष्यते ! भविष्यते ! भूयताम् ¦ अभूयत \ भूयत । भाविषीष्ट । भविषीश्ट । 

चिण् भावकरणे ।२।१।६६॥ च्जिश्िण् स्यद्भवकमेवाचिनि -त' शब्दै परे । 

द्मभाधि } चमाविष्यत । ्रमविष्यत \ अकर्मकोऽव्युपसगवश्ात्सकमकः । श्रनुमू- 

यते श्रानन्दशवैत्रेण, स्वया मया च। श्रनुभूपरेते। अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । 
च्रहभमनुमूप्रे । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम् । अरन्वमविषाताम् । भि्लोपः । भाव्यते । 

त्वष्कर्तृक मसकर्वंकस् अन्यक भवनमिस्यथंः । सूयते । भूधातोः “छः कमेणि च भावे 

चाङर्मेभ्य.* इति भावस्पे अथं “वतमाने रूद्? इति कटल्क्ारे अरि गते, “भाव- 

कर्म॑णो इति आस्मनेषदे भान्ते वत्र एुरुवचनविवक्ञायां ते, “तिङ्शित् सावेधातुकुम्” 

इति घाव रतुकसन्नायां “ला्वधातुङे यक” इति यकि, कम्पेव्ज्ञायं लोपे च कते 

श्िसवाद् ¶ुणामावे “दिव आत्मने पदानां रे इति टेरेस्वे च छते ̂ मुग्रते' इति रूपम् । 

स्यसिच्। च् हन् अह दश् एषां दरनद्रात् षष्ठौ । उपदेश्च इस्यच एव विशेषणम् › नेत 

रेवाम् , अभ्यमि चारात् । त दाह उपदेश योऽजिति । अजिस्यस्य उपदिश्ान्वधिस्वेऽपि 

सौत्रः समासः । अजिति लुक्वषष्टोक वा । चिण्वदित्ति संम्यन्तादहतिः, स्यसिच्सीयुट्- 
ताक्षिदिविध्युपमेपतः सक्षमी शयनात् । तडा -विणीवेति । अन्ग कायेमिति । अद्गस्येव्य- 
धिङ्कतस्वादिति भावः। ्रयभिडिति । सेट्कस्य वलादिष्वखत्तण इट् तु स्यादेवेति मावः! 
त्रभावि। भूधातोः “छः कर्मनि च भवे चाकम्ेभ्यः” इति भावे “लड इति 
भूता्थे ठुडिः कृते, छः स्थाने "“मावकमं गोः इति ते, “च्छि लुडि” इति च्छो, 
च्छः स्थाने “चिगमावक्मंगोः इति चिणि, चश्य णस्य चेस्संत्तायां रोपे च 
“अचो ज्णिति” इति शद्धो, “एचोऽयवायावः” इत्यावादेसे “चिणो ड *» इति 

तश्चञ्दुस्य छु, “छडःरडः ङ्द वड दात » इ्ध्यङ्गस्थाडागमे 'अमाविः इति रूपम् । 

माग्यन । भूधातोः हेतुमति चः इति णिचि, णस्य चस्य चेस्सज्ञायां रोपे च “अचो 

न्णित्ति" इति वद्धो, “एचोऽयवायावः, इध्यावादेशे, (भविः इति जाते “सना 

स्थसिच्--उपदेशवस्थामे जो अच् , तदन्त जो धातु, चस्य तथा द न्» अह श्र 
दृश् धातुरोको "चिण्, केषर जोर अङ्ग कायं हेते द वे कायं स्य, चिच् , सीयुट् श्रौर 
ताके प्रे भाव तथा कर्मका भथ गम्यमान रहने पर विकल्पते दा, एव स्य, सिच्. › सीयुट् 
भ्नीर ता्षको चिण्वद्धावपद्े श्टका श्रागम भी हो । 

चिणभाव--+'च्लिढे स्थानमे चिण् श्रदिश्च हो, भाव श्रौर कमदाची पतः इब्दके परे 
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भावयाच्चके । भावयाम्बभूवे । भावयामासे ! चिखदिट आअयीयत्वेनाऽघिद्धत्वारिणि- 
लोपः) भाविता ) मावयिता। माविष्यते । मावयिष्यते । भाव्यताम् । अमाव्थत । 
माव्येत । भाविषीष्ट । भावयिषीष्ट । श्रभावि । श्रमावयिष्षताम् । अभाविषाताम् \ 
बुभृष्यते । बुमूषाच्वकरे । बुभूषता ) बुभूषिष्यते \ बोभूय्यते ॥ (अक्ृस्लाव- 

धन्ता घःतवः” इति धाशुसन्तायाम् “छः कर्मणि च मादे शाक्मकेभ्यः” इति कमणि 
“वतं माने रुट्” इति कटि, “भावकर्मणोः” इत्यात्मनेपदे ते “ति इच्िस्सार्वधातुकम्? 
इति सावंघातुक्वे “सावंधातुङे यद्ध” इति यकि, क्येत्ज्ञायां कोपे च “भा्धंघा- 
तुकं रोष.» इत्याधंधातुकसच्तायाम् ““भेरनिरि” इत्ति णिरोपे “टिक आस्मनेपदानाँ 
यरे” इति ठेरेत्वे च कृते “भाव्यते, इति ॥ मावयाश्चक्रे । भूधातोः “हेतुमति च इति 
णिचि, णस्य चस्य चेस्वं्ञायां रोपे च “जचो न्णिति इति शद्धो, “एचोऽयवायावः 
इत्यावादेरे “सनायन्ता धातवः, इति धातुसंज्ञायाम् ““परोत्ते खिट् इति कर्मणि 
छिदि, “कास्यनेकाच आम् वक्तन्यः' इत्यामि, जमः “आधधातुक शोषः” इष्याधंधा- 
ठकर्वात् “णेरनिटि” इति णिरोपे प्राप्ते तम्बाधिस्वा “अयामन्ताल्वाय्येतििष्णुषु? 
इति णेरयादेरे भाकयाम् हिट? इति जाते, 'आमः' इति टि टुकि, “छञ्लानुभयु- 
यते किटि इति छिट्परकृनोऽनुग्रयोगे क्रते (भावयाम् छ चिद्, इति भूते लिटि छः 
स्थाने, “भावक्मंगोःः इत्यात्मनेपदे ते “लिटस्तक्चयोरेश्िरेच, इति एशि, अनुबन्ध- 
कायं “चिरि धातोरनभ्यास्यः, इति द्वित्वे, अभ्यासष्वे, उरदश्वे, रपरे, हरा दिशेषे, 
चुत्वे, यणि, मस्यानुस्वारे, परसवर्णे च छते “मावयाधकरे, इति । अमाव, भूधातोः 
हेतुमति च इति णिचि, अनुबन्धकोपे, “अचो न्णिति” इति द्धो, भावादेशे 
"भाविः इति जाते, तस्य “घखनदयन्ता धातवः" इति घातुसंक्तायां “लः कर्मणि च भवे 
चाकमंकेभ्यः” इति कमणि "ह इति लुद्धि, अनुबन्धरोये छः स्थाने “भावक. 
मणोऽ इति ते, “च्छि लङि" इति च्छो, ^चिणमावक्मंणोः” इति चरेश्िणि, अलु- 
वन्धलोपे, “भेरनिटि” इति गिरोपे, ^त्विणो दुक्, इति तशब्दस्य रोये “भ्लुडरूड- 
चछङ्चवड्दात्तः, इति अङ्गस्याडागमे, जमावि' इति रूपम् । बुभूषाच्धकरे । श्वुमूुष? 
इति सश्चन्त प्रसाध्य “सनाद्यन्ता धातवः" इति ध।तुसक्तायां “परोक्ते छिद्» 
इति किटि, “कास्यनेकाच ञाग्वक्तन्यः इति आमि, “जमः इति लिय छक, 
“क्बानुप्रयुज्यते किटि» इति किट्परङ्कजोऽनुप्रयोगे, लिटो खः स्थाने ते, तस्य स्थाने 
एशि किरि धातोरनभ्यासस्य इति ददिषे, अभ्यासष्वे, अभ्यासक्ये च कृते आमो 
भस्य जनुस्वारे परसवे च छते, यणि च कते डुभूषाञ्चकेः इति रूपम् । वुभूषाञ्न- 
काते, बुभूषाञक्िरे । इत्यादि । गोभूग्यते ! भूधातोः “धावोरेकाचो हकादे. क्रिया- 
समभिहारे यङः इति यङि, ङरोपे “खन्यक्षोः" इति द्विष्वे, अभ्यासव्वे, जभ्यासकार्थे 
(“गुणो यङ्ह्धकोः"” इति अभ्यासश्य गुणे, वोभय इति जाते, "सनाचयःता धातदः” 
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धातकयोर्दीघ> । स्तूयते विष्णु" ' स्ताविता । स्तोता । स्ताविष्यते । स्तोष्यते , 
अस्तावि । श्स्ताविषाताप् । अस्तोषाताम् । यणोत्तीःति गुणः । श्रयते 
स्मयते । ऋच्छत्यताःमित्ति गुणः । श्रारे । स्मरे । परत्कन्नित्यत्वाच 
गुरो, रपरे च कृतेऽजन्तत्वाऽभावेऽपि उपदेरग्रहणाचिष्वदिट् । श्रारिता ¦ अत्त ; 
स्मारिता । स्मत्ता । नलोपः । खर्यते । सचे । इदितस्तु-नन्यते ! इज्यते । 
तनोतेयकि ।६।७।४४। तनेोतेय क आदन्तादेशो वा स्यात् । तायते । तन्यते । 
तपो.ऽततापे च 1३।१।६४। तपश्च्लेश्चिण्न स्यात , कम॑कत्तरि, श्रनुतापे च) 

इति धापुसंजायां “छः कमणि च भावे चाकमकेभ्यः? इति कमणि “वतमाने ट्» 
इति वतेमानेऽथं कुटि, “भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदे प्रथमपुरषेकवचनविवक्तायां ते 
“"तिङशित्सावधातुकम् इति ठस्य सावंधातुकसन्लायां “सावधातुके यक इति यकि 
"अतो रोपः” इति यदोऽकारस्य ऊपे, “खित आटमनेपदानां ३ेरे” इति 
दरेश्वे चछृते “बोभूग्यतेः इति रूपम् । स्तूयते विष्णुरिति । ष्टन् स्तुतौ, इति धातो 
कर्मणि करि, “धात्वादेः षः सः” इति षस्य सत्वे, “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्य 
पायः इति न्यायेन ष्टस्वे गते, “मावकमणो इति र्टस्ते “सावधातुके यक् इति 
यकि, कते, “अङ्घस्सावधाह्क्योः' इति स्तु इत्यस्य दीर्घे “टित आस्मतेपदानां 2ेरेः 
इति टेरेष्वे च कृते स्तूयते, इति रूपम । भ्रस्तावि । स्तुधातोः कम॑णि ङ्ङ, “माव 

कर्मणोः" इति लुस्ते, “च्छि लुडि” इति ष्ठी, “चिण्भावकर्मणोः इति च्छेधिणि, 
अनुबन्धरोपे, चृद्धौ आवादेशे “चिणो लकः इति तशब्दस्य रोपे, अस्य अडागमे 
'अस्ताविः इति खूपम् । भ्रस्ताविषाताम्। स्तुधातोः कमेण दछुडः स्थाने तामि, 
बली, चरेः सिचि, इचि गते, “स्यदिचसीयुटतासिषु भावकमणोः इति चिण्व- 

छावे, इडागमे च, चिण्वद्धावात् षरद्धी, आवादेशे, सिचः सस्य षत्वे, अङ्गस्याडागमे 
'अस्ताविषाताम्? इति पम् 1 चिण्वद्धावाभावपन्ञे-प्रस्तोषाताम् । भ्रयते। ऋ गतौ, 
इस्यस्माद् धातोः कमणि लुङस्ते “साब्रधाष्ुके यक् इति यकि, कगते “जाघंधातुकं 
शोषः, इति यक शाधधातुकसन्त्ायास् “सावधातुकाधधातुकयोः» इति गुणे प्राप्ते 
“किडति च” इत्यनेन तस्य निषेधे, “गुणोतिंस्तंयोगायोः इस्यनेन गुणे अकारे 
लाते "उरण् रपरः इति रपरष्वे टेरेस्वे च कते “जयते, इति रूपम् } तनोते. 

रिति । ““विद्वनोरनुनालसिकस्यात्” इत्यतः भादित्ति, “ये विभाषा” इत्यतो विभा. 
देति ्वानुवर्तते । तदाह-पराकारोऽन्तादशो वा स्यादिपि। तपोऽनुतापे चेति। “छेः सिच्» 
इत्यतः चेरिति ““चिण् ते पदः” इत्यतः चिण् इति “न रुध? इष्यतो नेति चानु 
म अ व 

तनोतेयंकि-- तन् घातुको श्राकारान्त आदेशय हो, यकूकं परे, विकस्पस् । 
तपोऽचुत्ापे~"तप्' धातुसे पर “च्लिश्को चिण् नदौ हो, कमं-कतां ओर भ्नुताप श्रथ 



करणम् - सुधा-इल्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २७३ 

छन्वतप्त पापेन । 'घुमाष्येग्तीत्वम् ¦ दीधते । धीयते । ददे! दधे । आतो 
युक.चिणक्रतोः । 9 ३।३६। आदन्ताना युगागमः स्या्िणि, ञ्णिति कृति च । 
दायिता । दाता! दायिषीशट। दासीष्ट, अदायि । अदायिषाताम् । शस्थाष्वो- 
रिचे"तीत्वम् । श्रदिषाताम् । शम्यते मोहो युङकन्देन ! चिण्णञुलोदीघी ऽन्यन- 
रस्याप् ।द।४।६३। चविण्परे णमुल्परे च गौ सितामुपधाया दीघो वा स्यात् ) 
शामिता ¦ शमिता । शमयिता । शामिष्यते । शिष्यते ¦ शमयिष्यते । ण्यन्तत्वा- 
उभावे--शम्यते मुनिना । नोददात्तेपदेशस्य आान्तस्या ऽनाचभैः ।७।२। २४1 

क्तेते । चकारात् “अचः कमैकतंरि” इध्यतः कम॑कतंरीत्ति सञुच्चीयते । तदाह-- 
तपरच्छेरितयादि । अ्न्वतप्त पापेन ¦ अनुपूर्व॑कतपधातोः कमंणि छि, “मावकूमेणो. इति 
छशस्ते, “चिक लुडि” इति च्छो, “चिण् मावक्मंणोः इति श्ठेः स्थाने चिणि प्राप्ते 
“तपोऽनुतापे चः? इस्यनेन तस्य निषेधे, “उः सिच्” इति सिचि इते इचि गते, 
“क्रो श्चि", इति सिचः सशय रोपे, अङ्गस्याङःगमे अनोरुक्ारस्य यणि च कृते 
'अन्वतक्तः इति रूपम् । आतो युगिति । 'अ्स्य, इर्यधिङ्कतम् ¦ तदन्तविधिः । “भच 
च्णित्ति?” इस्यतो “ल्णिति” इष्यनुरत्तं छत एव विरोषणस्, न तु चिणः तस्य णिचवा- 
श्यभिचारात् । तदाह--भादन्तानाभिति । श्रदायि । दाधातोः कर्मणि खड, “माव- 
कर्मणोः इति ट्ुडप्ते, “च्छ लुडि » इति च्छो “चिण्मावकमंणो" इति टेः चिणि, 
धनुबन्धरोपे, “भतो युक् चिण्क्रतोः,” इति युकि, कगते, “'छुङलङलृङच्वड़दात्तः१ 
इति अङ्गस्य अडागमे, “चणो लुकः इति वश्ञब्दस्य लङि, “अदायिः इति रूपस् । 
शम्यते , श्चमधातोः कमणि रूकारे "भावश्ृ्मणोः, इत्यात्मनेपदे तडि रष्वे "सार्वधातुके 
यक्› इति यकि शम्यते, इति रूपम् । चिण्णसुलोरिति ' अन्यतरस्यामिति विकल्पश्फो- 
रणाय । "मितां हस्वः इस्यतो मितामिति । शमबातोरणौ श्चमीत्यतो लटि तडि टट 
प्रथमस्य" इति डदेश्े तासि टेरोपे मिश्वात् निस्य हस्वे प्राप्ते त बाधित्वा “चिण्ण- 
सुखोः” इति चा दीं शशामिताः श्मिताः इति रूपे भवतः । यदा चिण्वद्धावो 
ज स्यात्तदा णेखपामावे गुणेऽयादेशे (शमयिताः इति ष्पम् 1 रमिष्यरे । शमधा- 
तोर्णो लटि तङि ठेरेखे स्यविकरणे शस्यसिच्, इति चिण्वद्धावे चिण्णमुलोः इति वा 
दीघं इटि गेरुपि “शामिष्यतेः मिष्यते इति रूपे । यदा चिण्वद्धावो न स्यात्तदा 
गुणेऽयादेशे शशमयिष्यते, इति रूपम् । नोदात्त इति । “चिष्णञ्चुरो. इत्यतः चिणाद्यो- 

आतो दन्त धातुर 'सुक्*क( आयम हो; चणकं प्रे ओर जित्-णत्-किंतकके पर । 

चिण्णस्ुरोः--“मिद्ः घातुक उपथाको दीष शे, चिण् परक श्रौर णमुलृपरक "फिगके 
प्रे, विक्षत्पसे। 

नोदात्तो-श्राङ, उपरगक “चम्? घातु भिन्न जो मान्त उदात्तोपदैश, उसकी उपधाको 



३७४ मध्वसिद्धान्तकोमुदी- 

उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य उपधाया ब्रद्धिनं स्याच्विणि, ञ्णिति कति च, न त्वाचमैः । 
अशमि । अदमि ¦ उदात्तोपदेशस्थेति किम् १ अगामि 1 मान्तस्येति किम् १ अ 
वादि । छनाचमेरिति किम् ? ाचामि। ( अनाचथिकथिवमीनाभिति वक्तव्यम् ) 
कामि । रवानि भज्यते भञ्जेश्च चिखि । ६।४।३३॥ सनेश्च चिणि नलोपो 
वा स्यात् । श्रभाजि ! अभन्ञि । लभ्यते । विभाषा चिण्रसरुलोः ।७।१।६६। 
लमेशम् चा स्याच्चिण्णमुल्लोः परत- । श्रलम्भि । अलाभि । इति भावकर्मम्रकरणम् । 

"अन रत०~-- 

ऽयुवतन्ते । शमधातोद्धंडिः तडिः चलौ 'चिणभावकञंणोःः इति चिणि अडागमे (ज- 
स्-द्- त, इति जाते "चिणो हुक्ः इति तलोपे “अशमिः इति पसर । अन्न चिणो 

णित्वेनोपधाथा दीर्घं प्राप्तेऽपि "नोदात्तोपदेश्षस्थः इति न धृद्धिरिति भावः। एवं 
अदमि अच्रापि एवेवहुवघेयम् ¦ उदात्तो पदेशेति सूम्रेऽभवे सति अनुदात्तोपदेश्षस्य 
गम्रघातोरपि चिणि दी्निषेधापत्तिः स्यात्तेन च "अगमि, इति रूपापत्तिः । अतः 
उदात्तो पदेश्षस्येवेति पठनीयम् । तेन गमधातोर्मान्तव्वेऽपि न दोधनिषेध इति भावः 
तेन 'अगामिः इति निर्बाधम् । मान्तस्येति पदाभवे वदधातोरपि उदुात्तोपदेशन्वेन 
दीघनिषेधः स्यादतस्तदावश्यकम्र । तेन वद॑धातोर्दात्तव्वेऽपि मान्तष्वामावान्नदीघेः 
निषेधः भतः अवादिः इति जपि निविंकलपम् । इपि भावकमे्रकृरणम् । 

(ॐ). 

1 ए, 

ब्रद्धि नही हो, चिणकं धरे भौर जित्, शिद, कृतके परे । अनाचममि--शराड' उपसगक 
चम् , कस् भ्रौर वम् धातुसे भिन्न जो मान्न उदात्तोपदैश्च धातु, उसकी उपधाको बृद्धि न्ये 
हो पे कहना चाहिये । भञ्जेश्च -"मज्ञः धातु नकारका लोप हो, चिणके परे, विकर्पसे। 

विभाषा--'लभ' धातुको नुम् हो, चिण् श्रीर् णएञलके परे, दिकल्पस् ¦ 
नोटः--{ १) कमंवाच्यर्ने कर्तापि तृतीया शरीर कमे प्रथमा विभक्ति होती हे तथा 

क्रिया कमेके भनुपार समभना चाहिये ( १४२ १० देखो ) कदा भी है:- 
कमवच्यभ्रयोगे तु तृतीया कवकाररे । कर्मणि प्रथमा भ्रोच्छा कमाऽधीनं क्रियापदम् ॥ 

(२) अकसैक घातुसे भाववाच्यरमे अत्यय होता दै तथा कर्तति वतीया विभक्ति दहदोती है 
श्रीर् निया सवत्र प्रथमम पुरुषके एक्वचनकी होती है- कर्ता साथ क्रियाका कोरे सम्बन्व, 
नद्वीं रहता । कदा भी है.-- 

ग्रयोगे भाववाच्यस्य तृतीया कतृकारके । प्रथमः पुरुषश्चङवनच्नं स्यात् क्रियापदे ॥ 
(२) कत्वाच्यमरं कृदन्तकी चक्रिया कताका विद्येषण भीर कम वान्यमं कमेक्षा विौषण 

होती है श्रौर भाववाच्य नपुंसक कलिगका एकवचनान्त होती है यथा, कतूंबाच्य-~ 
"स अस्मान् उक्छवान्? । कम॑वाच्य- शतेन वयम् उक्ताः? । भाववात्य-- “तेन उक्तम्» । 

इसप्रकार “इन्दुमती दीकामे भावकमंप्रकरणं समाप्त हृश्रो । 
|) 
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यदा कमव कत्तुत्वेन विवक्षितं, तदा सकमकाणामप्यकमकत्वात्कत्तरि, भावे च 

लकारः! क्म॑दर्कंशा तस्यच्छियः ।२।२।८७। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः 
कत्तौ कर्मवतस्यात् 1 कायौतिदेशोऽयम् 1 तेन यक् , ्न्मगेपद्, चिण् चिण्व- 
दिट च स्थुः । पच्यते फलम् । मिते काषटम् । पाचि । चमेदि । भावे- 

0 भाणिका ाजमणभयकयमोयनकिमदोकयोििि तजन, === वनता भ कण 

शक्मेकाणामप्यकमं परत्वादिति । ये छिदिभिदिप्रश्ठतय एककमकाः, तन्न कमंणः कतृ- 
रवविवक्तायां शठः नत्ति इत्यादौ प्राक सकर्मकस्वेऽपि सम्प्रति कमणः कवत्वविवः 
चायामकूम॑का एते इत्यर्थः ! कतरि भावे च ककार इति ‹ ने तु कमणि, असम्भवात् ) 
अत एव अकमम॑केभ्यो भावे कतरि च ठ इत्युक्तमिति मावः । वण्मेवत्कमणेति । “कतरि 
कप्)? इत्यतः कतरीव्यनुष्त्त प्रथमया विपरिणम्यते । तुर्या क्रिया यस्य सः, तुलय- 
न्ध्य" कता 1 कर्मणा इत्यनेन कर्मकारकस्य क्रिया विवक्तिता, क्रियायाः कमेकारकेण 
सुर्यस्वस्य वचर्कियामादायैव उपपाद्यलात् । तदाह--रमंस्मवेप्यादिना । कर्मणः कलु 
स्वेन विवक्तायां कतां कर्मवदिति यावत् । का्यानिदेणेऽयमिति ¦ यद्यपि श्षाख्ातिदेचचे 
कार्यातिदेशे वा न एरुमेदः। तथापि शादखातिदेश्यस्यापि कार्यातिदैशाथंस्वान्मुख्य- 
स्वात् कार्यातिदेश एवाश्रयणीय इव्यर्थः । तेने । स्युरिव्यत्रान्वेति। कमेवस्ववचनेन 
कमंकारयाणि ^लावंषाहुके यक् * इति यक् › “भावकमगोः इति आस्मनेपदुय्, “चिण् 
ावकमंणोः इति चिण् , ““स्यसिच्सीयुटतासिषु” इति चिण्वस्वम्, तत्सनियोग- 
शिष्टः इट् च स्युरिस्यथः । कमणः कठृस्वविवक्ायां कतरि विहितानि शाद्ाण्येव न 
स्युरिप्य्थः । पच्यते फलमिति । काः फरं पचतिः दस्यन्न यदा सौोकर्यातिशयं चोत- 
यितु कर्वु्यापारे न विवच्यते, तदा कमण एव कवृरवात् पचध्ातुरक्टम॑कः । तस्मात् 

"लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः” इति कर्टखूपेऽथे वतंमानक्रियायां “वतमाने कद् 

इति र्टि, “कर्म॑वकर्मणा तुख्यक्रियः" इति क्मवद्धावात् आास्मनेपदे ते, “सावेघातु 
यक्” इति यकि कस्येत्सन्ञायां रोपे च जाते “टित आत्मनेपदाना ठेर इपि टेरेत्वे 

कर्मवत्कर्म--कमेमे वतमान जो क्रिया, उसके सान ददी क्रिया जिसश्ीष्ा जो 

कर्ता) वह कवत् हो । 

नोरः ही यदि कतां हो, रथात् क्रियाका कतेत्व यदि कमे ्रारोपित ह्यतो 
न्कम-कतपि" होता ३ मौर कर्मकर्ता मे प्रथसा विमक्छि दोठी है-श्नन्य कमं पद नहीं रहता 
तथा क्रियाका रप्र ॒क्र्म॑वाच्यक्री क्रियाके तुल्य होता दे । यथा-काष्ठ भिद्यते स्वयमेवः। 

कहा मो ह व्क न, = 6 ८] € भ हि 

क्रियमाणं तु यच् कम॑ स्वयमेव भरसिभ्यति । घुकरेः स्वेगुणेः ककः "कमकत'ति तद्िदुः॥ 
( कायं करनेके समय जो ष्कमंकारक' कति सुखकर निज युपि स्वेयं दो सिद्ध होता दे, 

ङ्त "कर्मकर्ता कहते है ) 
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भिद्यते कष्टेन । ( भूषागाचिनां, किरादोनां, सन्नस्तानां च यक्चिणौ, 
चिण्वदिट् च नेति चक्तव्यस् ) अलङ्करते कन्या । शअलमहृत । अवकिरते 
हस्ती । शअवाकीषटं । अवाकरिष्ट 1 गिरते । गीष । अगरिष्ट ) आद्रियते, आ 
ट्त । किरादिस्तुदायन्तगंण" । चिकीषते कटः । अचिरीर्षिष्ट । तपस्तप+ 

च "पच्यते" इति रूपम् । कतरि ककारे कर्तरक्तस्वात् कतवा चकरुकशड्डात् प्रथमा । 
भावे-भिचयते कठति । कर्ृभ्यारस्थादिवक्तायां भिदोऽकमंकखाव् , सिद्ः "लः कर्मणि 
च भावे चाकमेकेभ्यः"" इति भदे “वतमाने खट् इति र्टि, छः स्थाने “मावकर्मणोः? 
इस्यास्मनेपदे ते, “सावधातुके यक्” दति यकि, भ्येस्सं्ञायां छोपे च यकः किचवात् 
““विंङति चः, इति गुणाभावे “दित आत्मनेपदानां ठेर, इतति टेरे च कते “भिद्यते 
इति रूपम् । अन्न कठुरनभिदहितस्वात् “कवुंकरणयोस्तृ तीया? इति वृत्तीयेति भावः। 
भूषावाचिनां चेति । भूवाक्मं-किरादि-सन् एषां दन्दः । आस्मनेपदादन्यत्कमं कायंमिति 
भ्ये । भूषाकर्म क्रिथा येषां वाच्यतया ते भूषावाचिनः धातवः! भूषणक्रियावा- 
चिनामिति यावत् । चअलङरूते कन्या । स्वयसेवान्यत्रयत्नं विना भूषणक्रियावती, 
इति तदु्थः। अन्न भूषार्थकप्वात् कर्म॑कृतरि तद्ेव नतु यक् श्रलमक्रन । भत्र तडेव 
नतु चिण् । छटि अलक्तः इस्येव नतु चिण्वदिट् । भगकिरतेदस्ती । हस्तिन मवकिर- 
ति इसुमादिः । इष्य सुख्यकत॑रि खकारः । हस्तिनः कमैरवम् । तस्य कवखविवक्ारया 
स्वयमेव पुरुषश्रयरन विना चत्ता दिखमोप गच्छन् पुष्पादिभिरकवकीर्णवान् भवतीस्वर्थः। 
अत्रापि तङ्वनतु यगादि । ् रवाकोष्टं । अवपूर्वात् कधातोदयंडिः तङि च्छो सिचि 
ऋत इद्धातोः" इतीत्वे रपरस्वे हलि च, इति दीघं "छिङ्सि चोः, इति वेडमावे 
षत्वे ष्टवे अटि दीर्घं 'अवाकोष्टः इति रूपम् । इटपन्ते गुणे रपरस्वे “जवाकरिष्टः इति 
दवितीयं रूपम् । किरादीन् उदाहर त--गिरते ! ओदनः सवयमेदेति शेषः गृ घ तोस्तडि 
अदत शद्धातोः इति इरे रपरसे शपि दख्यप्र ! भगीष्टं । ग वातो्ुडि तदहि चलौ 
सिचि “चिङसिचोः इति इडभावे दी्वै षषवे ष्टुेऽटि अभगीष्टति रूपम् । ह् परे 
गुणे रपरषवे षत्वे षषे अगरिष्ट, इति रूपम् । भ्राद्धियो । अत्तिथिभित्ति मुख्यकर्त॑रि । 
दडः आद्रणे अस्परादधतोरंटि तडि टेरेष्वे वुडादिष्वास्डे ^रिङ्श्नयग्किङद्" इति 
रिङादेशे दयडि “आद्ियतेः इवि रूपम् 1 घ्रादृव । :दधातोल्लुङि तडि च्छो हिवि 
हस्वादङ्गात्, इति सखोपे उश्च इत्ति किरेन गुगाभावे रूपम् ! अच्र न चिणिति 
भावः । चिकीषते । स्वयमेवेच्छु(दिषय इस्यर्थः। कृघात्तो सनि ऋत इद्धातोः, इतीश्वे 
[भ 

' भूषावाचिना--पूषावाचौ धातु, किरादि षाठु श्रीर् सन्नन्त षातुशरोसे यक , चिण् 3 
ताथ चिण्वदिट् नदीं हो, , कम्म । 

तपरस्तपः--गपः कमक जो शतप" वातु, उसङ्ा दी कता कमवत् दो --भन्य, तप् धातुक 
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कर्मकस्येव ।३।९।८८] तप-कर्मकस्यैव तपः कत्त क्मवतत्यात् ! तप्यते तप- 

स्तायधर- । अर्जयतीत्यर्थं । श्रतप्त । तपःकर्मकस्यैवेति किम् ४} उत्तरति खव 
खव्णकारः । ( संकमेकाणां प्रतिषेधो वक्तभ्यः ) जा भ्राम नयति 1 (दुहि 
पच्योवंहुलं सक्षमंकयोरिति वाच्यम्) न ुडस्वुनत्रां यस्ध्विणो ।३। 
२।८६। एषा कमक्त्तरि यमूचिणौ न स्त । शप् ¦ तस्य लुक् । गौः पयो दुग्धे । 
अचः कम॑कन्तेरि {२।१।६२। अजन्ताच्च्लेधिण्वा स्यात्कमंकत्तरि । तशब्दे परे ¦ 
अकारि । कृत ! दुदश्च ।३।१।६३। तथा ! श्रदोहि ¦ पत्ते क्स" । श्हुग्व । 
॥ कि वि । कि [| ककि भत कोन ९७५. भिय (पि 

रपरस्वे दीर्ध द्वित ह्वे हो लो पेऽभ्य!सस्य च चष्वे पस्ेघातुसे तडि ठेरेव्वे शे पररूपे 
धचिकीषंते इति । अचिकीर्षिष्ट । “व्विकीषंः इति सः नन्तारन्युडिः तडि च्छ 
सिचि इटि षवे ष्टुस्वे “अर्छोपेऽरि “अचिकीर्षिष्टः इति रूपम् । अत्रापि किरादीर्ना 
तुदायन्तर्ग स्वात् शाए्देति भावः 1 तपस्तप इति ! आद्य लप इति षष्ठथन्तम् । तपः. 
कम॑कस्येव तपधातोरिति भ्यते । कतरि? हस्यलुद्त्त प्रथमया विपरिणम्यते । 
कर्म॑वस्छर्मणा इस्यतः कर्मदित्ति । तप्यते तपस्तापस इति ।॥ अन्न तपिरजंनार्थः । प्राजा- 
पत्यादि कृष्टरचारमक् तपः सपादयततीव्यर्थः। सुस्थकतं रे लकारः । संपादनस्याव्मक- 
वस्थव्वात् तयो रूपकर्मस्थसवाऽमावात् कर्मवत्? इष्यप्राप्त क्म॑वर्वेमनेन सुत्रेण 
विधीयते । तेन यगास्मनेपदादि। अत्चः इति छुडः रूपस् । रजा याम नयति ' अन्न न 
कर्मवदिति भावः, कर्मणो विध्यमानत्वात्। दुदि पच्योरिति ` अनयो्वा क्मदद्धाव इष्यर्थः । 
नद्हेति । एषां यक्ूचिणौ नेर्यन्वयः । शप् स्यादित्यथ' ! गौः प्या दुग्धे । दुहुधातोखंटि 
तद्धि टेरेस्वे शपि शब्लुकि क्षषस्तथोः इति धस्वे ष्वाहृहे तिः घत्वे “श्रां जश्? 
इति गत्वे 'दुभ्येः इति रूपम । च ऽति । “छेः सिच्” इत्यतः सिर्जतत 'दीपजनः 
इत्यतोऽन्यतरस्या भिति । रकार ! करधातोर्टधडिः ताड च्टो "अचः कर्मकर्तरि इति 

चिणि णित्वाद्चृद्धौ "चिणोद्क, इति तरोपेऽटि अकारि, इषि रूपम् । यदा न चिण् 

स्यात्तदा अङ्कखत इत्यवस्थायां !हस्वादज्ञात् इति सलोपे अङ्कत' इति द्वितीय रूपम् । 
दुदश्चेति । दुहश्च्छेशचिष्वा कमकत ते परे इस्यर्थः । अदो ! दुहषातो्ंडि तड 
इको 'दुहश्च' इति वा चिणि श्युगन्त, इति गुणेऽटि “चिणो छुर्! इति ठकि “अदोषः 
इति रूपम् । चिणभमवे क्से दादेः इति घस्वे ग्वा इति कंसट्ुकि शक्पस्तथोः? 
इति तस्य धत जश्त्वे अदुग्धः इति । अन्न न गुणः “किडसिचोः इति किरवात् । 

[र 

नतां नशो । सकमका--तकमेक चाठुंका क्ता कमवत् न९। ६। । दुहिपच्योः--तकमक 
डु श्रीर् पच् धातुकषा वर्ता कमंवत् हो, विकल्यपे । न दुहस्नु-ढद › स्वु श्रीर् नम् धातुके 
वंमेक्तिं यक्-चिण नही हो । अचः कमं-कमैकर्तामे श्रजन्त घातुके प्र “च्लिः कोचिख् 
हो, तशम्दके परे, विकटपते । दुहश्च कमकत दुह धातुसे च्लिः को चिण् दो, विकरर्से 

क त 
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लुण्वे'ति पत्ते लुक् । धुक्षत । उदुम्बरः फलं पच्यते । कुषिरजोः प्राचां 
शयन्परस्मपट् च ।३।१।६० अनयोः कमेकत्तेरि न यक् , किन्तु श्यन्परस्म- 

पद् च । ्ात्मनेपदाऽपवादः । कुष्यत्ति, कष्यते पादः । रञ्यति, रज्यते वचनम् \ 
यगविषपरे तु नास्य प्रवृत्तिः । कोषिषीष्ट । र॑क्षीष्ट ॥ इति कम॑कतरभरकरणम् । 

"=~०<७-८५- 

अथ लकाराथप्रकरणम् | 
्रभिज्ञावचने लर् ।३।२।११२। स्मतिवोधिन्धुपपदे मूनानयतने धातोलेद् 

स्यात् । लडोपवादः । वक्व निदासेः स्मरसि कृष्ण ! गोकुञज्ञे वत्स्यामः १। एव 
बुध्यसे, चेतयसे इत्यादिप्रयोगे । न यदि ।३।२।११३! ययोगे उक्तं न स्यात् । 

श्रमिजानासि कृष्ण ॒यद्रने अभुञ्ज्महि ४। विभाषा साकाङ्श्ये ।३।२।११४) 

यद् "लुग्वा दुहः? इति कंसलुङ्न स्यात्तदा 'अधुत्ततः इति रूपम् । पच्यते) अत्र यक्. 
तडौ । कषिरजोरिनि । श्यन्निव्यनेन यग्यायते । परस्मंपद्भिस्यनेन तड निचुत्तिः 
कुभ्यति । कुषधातोः छटि कुषिरजोः इति परस्मेपदष्वे श्यनि तिपि कुष्यति इति 
रूपम् । श्यनः क्शिच्वेन डित्वान्न गुणः । तद मवे ष्यते इति रूपम् । जच्र न कमव 
दाव इति भावः । इति कर्म॑कर्वृ्क्छिया । 

^ ९4625 

श्रथिन्ावचन इति । अभिज्ञा र्तिः, सा उष्यते-बोध्यते, अनेनेति विरहः । 
तदाह~-स्मृतिनोधिन्धुपपदे इति । स्श्रतिबोधकपदे समीपे प्रयुञ्यमाने सतीत्यर्थः 
“भूतेः, इस्यधिङ्तम् । “अनद्यतने ड" इत्यतोऽनय्तने इत्यसुवतंते। तदाह-- 
भतानचतने इति । लडोऽप्वाद हति | “अनद्यतने खडः” इर्थस्यापवाद् इत्यथः 
स्परमीति । हे कष्ण गोङ्कुरे अवष्ठामेति यत् तत् स्मरसि इव्यथः । अत्र वाक्याथः 

कमं । कतं गोड्कलवासं स्मरसीति यावत् । पवभिति। स्मरसि इति पदयोग इव 
बुध्यसे इत्यादि स्मरति बोधकपदयोगेऽपि छडित्यथैः । उक्त नेति । “भभि- 
स्वावचनेः इति लृट् न भवतीस्य्थः । पभिजानासीति । वने अभुन्डमहीति यत् तत् 

तशचन्दकं परे । कुषिरजोः-ङष् ओर रज् ( रज्ञ ) धातुसे करमेकताम॑यक् नदी हदा भिन्त 
दथन् श्रौर परस्मेपद हो ( प्राचा ) विकर्पसे । 

इसप्रकार “इन्दुमती दीकार्भे क्मकतप्रकरण समाप्त हृत्रा । 
----^ ५0/9४ /.^ ̂ ~ ~ 

अभिज्ञावचने ~ स्मृतिबोधक पद उपपद् रहने पर भूत-भ्नथतन अयम धातुसे शट् 
लक्करए हो । न युदि-स्मृतिवोधक पद उपपद रदइने प्रर "यत्के योगम "खट्, लकार् नकं 
दो । द्विभाष्स -भात्वधं यदि लदयलक्षणमावसे साकांरित हो तो-स्टतरिगोषक पद पपद 
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उक्तविषये लृड् वा स्याक्ञ्यलक्षणभावेन साकाद्शषेदधात्वथेः । स्मरसि छृष्ण { 
वने वघ्याभस्तत्र गश्वारयिष्याम १1 वासो लक्षणं, चारणं लच्यम् । प्ते लङ् । 

“परोक्ते लिट्” । चकार । उत्तमपुरुषै चित्तविक्ेपादिना पारोयम् । खप्तोऽ्टं 

किल विललाप । श््यन्तापहवे क्लि वक्तव्यः ¡ कलिङ्गेष्ववात्सी" १ । 
नाट कलिङ्गान् जगाम । प्रदे चा-ऽऽसक्रकाल्ते ।३।२११७ ्रासन्नकालिं 

एच्छ यमाने लिड्विषप्रे लद््लिटौ स्तः । अगच्छत्किम् ४। जगाम किम्  । शरास 

काते कि कंस जघान किम् १ लड स्मे । २।२।११८। लिटोऽपवाद्. 1 यजति स्म 

युधिष्ठिर । ्पयोत्ते च ।३।२ ११६ अपरोक्ते मूनानयतने ल् स्यात्स्मयोगे । 

एवं स्म पिता बवीति । ननो पृष्टप्रतिवचने 1३1२] १२०। ननाडुपपदे रषटप्रतिचचने 

भूते लट स्यात् । यकाषीः किम्४। ननु करोमि भी" । नत्वोविभाषा 1 २२१२९ 

स्मरसखीत्यर्थः। विभेति । जाकाङ्क्वया सहितः साकाङहो घास्वथंस्तहि वा डिति भावः। 

कथमहं चकारेति चेदाह--चिन्ठविक्षेपत्पारोदयमिि । श्ुष्ोह किरु विरूपः कन्न 

सुक्षावस्थायां चित्तस्य विकेशव्पारोच्ये छिडिति भावः । ्रत्यन्तेति । कलिङ्गष्ववार्सी- 

र२तरूव न सहवासयोग्य इति अशने "नाह कटिद्गान् जगाम । अत्रास्यन्तापहवो निषेधो 

अयञयतेऽतो लिय् । प्ररने इति । पंचवर्षाभ्यन्तरिकः कार जआसन्नकारः । अगच्छत् 

किम् । जगाम किमू । अत्न केवर छिड्विषये सडको. प्रयोगः । लट् से ! स्मेतय 
म्ययस् । तद्योगे किट्विष्ये रट् स्यादित्यथ, । यजति स्मेति । स्मशब्दो भूतकारुचो- 

तकः । ् नपरोक्षेचेति । जश्णः परं परोक्त तर्मन् । तदभावे 'स्मः इत्यस्य सवधे सति 

भूतानद्यतने कड छकारः स्यादित्यर्थः । एवमिति । हम पिता अवति । अन्न एवम- 

अवीदिष्ययें रट॒ककारः इति भावः। नाविति । भूताथे नुप्रयोगे र्डिव्यथेः । अकार्षीः 

किमिति ष्टम् । तस्य परतिवचनयुत्तरम् 1 नु घका्षमित्यरथे कट्) तेन करोमि 

भोरिति साघु । नन्बोरिति । अन्न वा कडित्यथः। नाकाषमित्वथंम् “न करोमि-नाका- 
० 

रहने पर मूतानधतन श्रमे घातुसे "लृट्, लकार् शे, विकल्पते । अत्यन्तापहवे--भव्यन्ता- 
पव ( अत्यन्त पाना ) श्रथ धाुसे "लिट्, लकार हो । प्रक्ष चासन्नकाङे-शृचयमान 

अर्थं लिद् लकारे विषयमे लङ लकार श्रौर॒चिट् लकार हो, आअसननकालमे ! ( पञ्चवघा- 
भ्यन्तरमासन्नकालम् ) । छट्स्मे--स्मॐ योगम चातपे लिट्का अपवाद लट् लकार हो । 

अपरोक्ञे च--स्मः के योगे भूतानचतन श्रपरोद् कालिक क्रियावाची धातु्रे लट् लकार 

हो । ननौ पृष्टभ्रतिवश्वने--“नलु, उपपदक भूतकाकलिक क्रियावाची धातुप्ते लट् लकार् हो, 

ृष्ठप्रतिवचन ( मरदनका उत्तर ) भ्र्थम । नन्वोर्बिभाषा--न' भयवा तनुः उपपद होतोः 



३८० मध्यसिद्धान्तकोपुदी- [ लकारथे- 

अकार्षीः किम् ४; न करोमि । नाऽकार्षप् । श्रहं नु करोमि! श्रहं 
न्वकाषेम् ¦ पुरि लुङ् चा.ऽस्मे ।३।२।९२२। पुरायोगे भुतानचतने 
बा लुड् रयाच्चाह्वट् , न तु स्मयोगे । परते यथाप्राप्तम् । वसन्तीह पुरा छात्राः 
श्रवात्सुः, अवसन् , उवौ ¦ अस्मे इति किप् १ यजति स्म पुरा 1 "भविष्यती 
स्यतुवत्तमनि--यादष्पुरानिपानयोलट् ।३।३।४। श्गयोरपपदयोर्भविष्यति लट् 
स्यात् ¦ यावद् युदक्ते) पुरा युद्क्ते | निपातयोः किम् १ य्॒रह्ास्यते तावद्धोच्यते \ 
करणभूतया-- पुरा--यास्यति ¦ विभाष कद्ाकूद्यः ।२।३।५। कदाकर््योरुप- 
पद्योभविष्यति लड् वा स्यात् ) कदा, करं वा भुदक्ते, भोदयते, भोक्ता वा । वन्तं- 
मानस्ामोष्यं वतमानवद्धा ।२।३।१३९। वत्तमाने > प्रत्यया उक्तास्ते वत्तभा- 
नसमीपे भूते, नविष्यति च वा स्यु । कद् आगतोऽसि १। अयमागच्छामि, श्रागमं 

चा । कद्! गमिष्यसि 2 । एष गव्डामि, गमिष्यामि वा । आरक्षार्थं भूतवच्च 
३।३।१३२। नविभ्यत्माले भूतवद्वतमानवच प्रत्यया वा स्युराशसायाप् । देवशेदव- 

घीत् , षेति, वर्षिष्यति का, धान्यमवाप्हम, वपामो, वम्स्यामो वा । ्तिप्रकवचने लुट् 

वनमिति उभवषयम् । अह जु करामि अह जु अकार्षम् । अच्राऽपि पूवद कडिति 
सावः । पुरीति । पुरायोगे भूतानश्यतने वा दडः चादलहिव्य्थ. । वसन्ति इह रा 
छत्राः अन्न पुरायोगे रट् । रकुडभावे 'नवारसुः, अवसन् । उषः । यावदिति । अनयो. 
भिफातयो्योये भविष्यदर्थं र्डिति भावः, यु ङक्ते--अनच्र ख्टि शयुजोऽनवनेः इत्या. 
र्मनेपदे रूपस् । विभषिनि । कद्, कर्हि, एनयोयोगि ट् श्याद्धविभ्यदुथं । रडभवे 
छट्लृरै भोक्ता वा भो चयते हति । श्रारशसायामिति । भुतकछाले मविभ्यत् वतमान. 
द्रा प्रह्यथ! आच घ्ायामिष्यर्थः । सेन देवश्चेदिति वाक्ये अवर्षीत्-वषंति-वर्षिष्यति, 
वदामः-वष्स्यामः-अवाष्स्मः इति भूतार्थे कुकारत्रयसिद्धिः । ।जप्राप्तस्य प्राप्तुमिच्दा- 
ऽभ्ंघा । तचेपरेति । पूर्व॑विषये भूतार्थनाक्ञंसायामित्यथं भवति । आयास्यति- 

भूतकालिक [क्रयावाचा वातु लट् लकार हो, पृष्प्रतिवचन अथेमे, विकल्पस्। 

धुरि छङ्--'पुराॐ योगम भूतानचतनकालिक क्रियाव(ची धातुसते ८छड› लकार दो, विकटपसे 
चरर लट् भी हो। किन्तु स्म" के योगम नहीं हो । यावश्पुरा--ध्वा तत्ः श्रौर प्पुयः निपाते 

योग लट्.लकार हो । विभाषा कदाकर्योः--“कदाः श्रौर "कर्हि के योगम भविष्यत् च्रे 
धातुत्े लट् लकार हो, विकल्पते! वतमानक्तामीप्ये--वतेमान कालम जो प्रत्यय के गये 
हे, वे वतेमानके समीप भूत रौर वतमानके समीप भविष्यत् कालमे भी हों, विकल्पे । 
भश्सायां--घारासा ( अ्रभाप्तशी प्रासेच्छा ) गम्यमान द्ये तो, भविष्यत् काले भूतवत् 
तथा उतंमानवत् प्रत्यय ' षे, विकलपते । क्िप्रवचने--श्रराश्चा गम्यमान दो तो, ्तिप्र पर्याय 



भरकरणम् ] सुधा-रन्दुमती-टोकाद्योपेत) 1 २८१ 

1 ३।३।१३द] क्षिप्रपययि उपपदे पूवेविषये लृट् स्यात् ! वृष्िशेद्ियमाश्य त्वरि्द वा- 
श्ायास्यति, शीध्रं धान्यं वप्स्याम- ! आरा सावचने {लिङ् {३।२।१३७] श्राशंसा- 
वाचिन्युपपदे भविष्यति लिड स्यात् , न भृतवत् । गुरश्वदुपेयाद् आशंसे अधीयीय । 
हेतहेतमतोलिङ ।२।३।१५६] भविष्यत्यथ हेतहेठमतोलिद् वा स्यान् । कृष्णं 
नमेच्चेत्युख यायात् । कृष्ण नस्यति चेत्यु यास्यति । ( भविष्यस्येवेष्यते ) ! 
नेह-हन्तीति पलायते । इच्छाथंषु लिङ्लोरी 1३३1१५७ इच्छा्थघूपपदे$ 
धातोलिदलोरौ वा स्त । इच्छामि भुल्लीत, भुदृक्ता वा सवान्! एवं कामये, 
प्राथये । ( कामप्रवेदने इति वक्तव्यम् ) । नेद इच्छन्करोति । लिङ्च ।३॥ 
३।१५६। समानकन्तुकेषु इच्छयैष उपदे घातोरिद् स्यात् । शुलोयेः तीच्छति 
^विधिनिमन्त्रे' ति लिड । विधिः-प्रेरण, भत्यादेर्िङटस्य अन्तनम् । यजेत ! 
निमन््णं- नियोगकरणम् , आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादः प्रवर्तनम् । 
इद थुीत 1 श्ामन्बरं--कामचार)ऽनुज्ञा । इदहाऽऽसीत । अवीषठः--सत्कारपू- 
वंको व्यापार । पुत्रमभ्यापयेत्। सप्रश्चः--संप्रधारणम् । किमो वेद्मवीयीय, 
उत ॒तक्ष॑म ए । प्राथनं--याच्ना । भो भोजनं लमेय । एव लोट् । प्रेषात्तिस- 
गप्रा्तकाज्तेषु व्याश ।२।६।९६२॥ एष्वथैष छ्ृत्यप्रत्यया- स्यु } चह्लोर् 

मेषो-विधिः । अअतिसखगेः-कामचाराऽयु्ञा 1 भवता यष्टव्यम् । चाह्लोटोऽलुकषरषणं 

वष्स्यामः। इति लृडटकारः । नारंसेति) साच्चादाकादाचाचिन्युपपद्स्य भयोगे तु 
भविष्यद्थं खिड स्यात्, भूतवच्च नेति भावः । उपेयात् , अधीयीय, भत्र छिडिि भावः+ 
मैषातिसगति ! श्िष्यदुद्धिवेशदयार्थं प्रेषो अरणं, हत्या इत्यनेन तदधिकाररथाः 
भ्रस्यया उपल्चयन्ते । चकाराल्लोर् इति । यष्टव्यम् !। तष्यति तन्ये वा खूपम् ! 

उपपदक् रहने पर भविष्यत् काठमे खट् लकार हो । भाश्सावचने--भार साबाचक उप् 
पद रष्ट्नै पर भविष्यत् काल (लिडः लकार ह्ये हो, न कि भूतवत् प्रत्यय हो 

हेतुहेतु--देवदेठमद्धाव ८ कायकारणभाव ) गम्यमान हो तो भविष्यत् कालम लिड 
लकार हो, विकल्पे । ॥ 

इच्छायंशु छिङकोटौ-इच्छाथ उपपद रहने पर लिङ् शौर लोट् लकार हो, विक्ररपसे , 
कामप्रवेद्ने--कामप्रवेदन ( दृसरोके प्रति श्रपना च्रभिप्राय प्रकटीकरण) श्रथ्मेद्टी 

लिड-लोद् ो-पेसा कहना चाद्ये । लिडः च--पमानकवृक इच्छाथक पातु उपपद 
रदे तो लिड लकार दो । विधिनिमन्त्भेत्ति-( सका अथं श्रौर विवरण ¶० १५० मे देखो ) 
मरेषातिसर्ग-प्रेषादि श्रमे ( वद्यमाण ) इत्य प्रत्यय हदो ओौर चकारात् लोट् भौ ो। 



३८२ मध्यसिद्ान्तकोपुदी- [ लकाराथ- 

आप्तकौलार्थप् । भवान् यजताम् ¦ अहं छइत्यतच श्च । ३1२।१६९। अ छत्यभ- 
स्ययः स्यातत्परव्ययश्च ' च्लि । त्व कन्या वहेः । शाक लिङ् च ।३।३।१७्/ 
शक्तौ लि स्यात् चात्छृत्याः । त्वं भारं वहेः । धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ।३।४।९। 
धात्वर्थाना सम्बन्धे यत्र॒ कालत प्रत्ययां उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्यु. ! तिञन्तवाय्यक्रि- 
याया प्राधान्यात्तदनुरोषेन गणभूतक्रियावाचिभ्यः प्रत्ययाः । वन्ददशं । भूते 
लद् । श्रतीतवासकार्त॑करतकं दश॑नमित्यर्थः । सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता । सोमेन 
यद्दयमाभो यः पुत्रस्तत्कवंकं भवनम् । क्रियासमभिहारे लोट् , लोये हिस्वौ, 
चा च तध्वमोः 1३२181२} पौनण्पुन्ये, खशा्थं च योस्य धातोलांट स्यात् , तस्य 
च हिस्वौ स्तः । तिद्ममपवाद् । तौ च दहिस्वौ,-क्रमेण परस्मेपदाऽऽत्मनेपदसंज्ौ 
स्तः, ति संज्ञो च । तष्वमोर्विषपरे तु -दिस्वौ वा स्तः ॥ पुरुषेकवचनसन्ञे नाऽनयो- 
रतिदिश्येते, दि-स्वविधानसामर््यात् । तेन सकलपुरुषवचनविषये परप्मेपदिभ्यो 
हिः+-कर्तरि, आत्मनेपदिभ्यः स्वो-मावकमेकततषु 1 सखमुच्चयेऽन्यतरस्याम् 

लोट दुक्शंयति--यजतामिति । भरद इति ! अर्हथ कप्यप्रस्ययास्तृचपरस्ययश्च अवति । 
चकारारिलिडपि । वेरिति छिडो मध्यमस्येकचचनस्र । शकीति । शक्यार्थ गभ्ये 
लिड चाश्रव्याः.। स्व भारं वहेरत्राऽ्पि चिडि मध्यमस्येकवचनम् । भारं बोदुं स्व 
श्क्नोसीव्यर्थः । षातिति । धातुश्च्देन धात्वर्थो कचयते। धात्वोः संबन्ध इति विग्रहः, 
सवधरय ह्विनिष्टस्वाद्धास्वो रिव्येवं विग्रहः। कार इति गभ्यते। वतेमानसामीप्येः इत्या 
दिसुत्रे यस्मिन् कारे ये प्रस्यथा उक्तास्ते धाष्वर्थयोः संबधे गम्ये ततोऽन्थस्मिश्नपि 
काछे स्युरिति यावत् । तथा च "वन् ददश इस्यन्न लडादेशः श्तृप्रस्ययः भूतकाडङे 
इति सिद्धः भवति । अतीतो यो वाखस्तस्य यः कतां तस्कतृकं दृश्चनमिति स्पष्टार्थः । 
करियासमभिहदेति । पौनःपुन्य ष्टशार्थश्च क्रियासमसिहारस्तसिमिन्योष्ये, तध्वमोः परतो 
रोटो हिस्वावादेज्ञाचिति भावः । समुच्चय इति । सघुञ्चयस्तु अनेकक्रियाणाब् । 

अहं स्यद् चक्क--योग्य कनो गम्यमान हो तां धातु कृत्य प्रत्यय ओर तृच् प्रस्यय् हो 
तथा चक्रारात् लिङ् लकार मी हो । शकि लिङ--शक्ति चरथं गम्यमान हो तो लिड, लकार 
हो ओर चकारत् कृत्य प्रत्यय भी हो । धातुसम्बन्धे प्रत्यथाः--षालर्थौका सम्बन्ध गम्य्ान 
दो तो जिस जित कालम जो जो प्रत्यय कदे गये है वे भर्यय उससे भिन्न कालम भी हो। 

च्ियासमभि--पोनः पुन्य ( बारम्बार ) श्रौरं शृद्य ( अ्रतिश्चय) रथं चोत्यदहोतो 
धतुसे लोट् लकार हो । रर उस लोटृके स्थानें तिडापवाद हिं श्रौर “स्व देश हो तथा 
वे ह श्रौर "सवः क्रमे परस्मेपदसंज्ञक, अ्स्मनेपदसंजञक शौर तिङसंज्ञक भी हो एवं प्त श्रीर् 
ध्वम्, वै विषयमे च (सव, आदेश विकल्पते हौ । समुचये--प्रनेक क्रिया्रोका ससुचय 
योत्य होतो पूर्वोक्त काय विक्पसं हो| 



अकरणम् ] खुधा-इन्टुमती-टीकाद्धयोपेता । ८३ 

॥३।०।३ श्रनेकक्रि यासमुच्चये येघ्ये प्रागुक्तं चां स्यात् । यथाविष्ययुप्रयोगः 
पूबस्मिन् ।३।७! 3 राये लोड्विधाने लोयप्ृतिभूत एव धाठरलुप्रयोज्यः । खमु- 
च्चये सामान्यवचनस्य 1३191४1 समुच्चये सोड्विधो सामान्याथस्य धातोरलु- 
प्रयोग स्यात् 1 अनुप्रयोगायथायथं लडादयस्तिबादयश्च । ततः संहयाकालयोः, पुर 

षविशेषायंस्य चाऽभिव्यक्तिः 1 ( क्रियासमभिहारे दे वाच्ये 1) याहि-याहौति-- 
याति । पुनः पुनरतिशयेन वा यानं ह्न्तस्या्थः । एककवुंकं वततेमानं यानं 'याती'- 

त्यस्य । “इतिःशब्दस्तु शअमेदान्वये तालर्यं॒प्राहयति । एवं--यातः । यान्ति । 
यसि ) याथ. ) । याथ । यात॒ यतिति यूय याथ \ याहि-दीत्ययासीत । 
यास्यति वा । अधीष्वाधीष्वेत्यधीते । र्वं" विषये पक्ते--्धीष्वमधीष्वमिति यूय 
मधीष्वे । सभुच्चये तु--सन्पिव धानाः खादेत्यभ्यवहरति ) अननं युद्च्ल 
दायिकमास्वादस्वेति-श्भ्यवहरते । तध्वमोरतु-पिबत सलादतेति-अभ्यचहर्थ । 

अुश्यभ्वमास्वाद्वमिति -श्नभ्यवदर्वे । प्ते दिस्वौ । अत्र॒ समुच्चीयमानविशेषा- 

णामनुपयोगार्थैन सामान्येनाऽमेदान्वयः । प्ते - सक्तन् पिबति । धानाः खादति 
स 
भरायक्तमिति । छो् छोढो हिस्वौ तध्वमोविषये इत्यथैः । यथाविधीति । विधिमनुख- 
स्येति भ्यथावििः। सयुच्चय इति । वचनमथोंऽत आह-सामान्यार्थस्येति ॥ क्रियेति ! 

करियासममिहारे पौनःपुन्ये शाथे च भातोद्धं बाध्ये, द्वित्वं वाच्यमित्यर्थः । यदि 

याहीति । ष्ये इतिशब्दस्य दर्शनादिति भावः} एककरटफेति । यातीति यनक 

स्तदेकःवस्य च प्रतीतेरिति भवः । अभेदान्वये इति । तथाच पुनः पुनरतिशयेन वा 

यानं तदात्मकमेकर्वं वतमानं यानमिस्यर्थः । तिङन्तेषु सर्वत्र क्रियाविशेष्यक ए 

बोधः इति सिद्धान्तादेवघुक्तिः । एवमिति । याहि याहि इति यातः । याहि याहि 

इति यान्ति । एवं घकलपुरुषव चनेषु मवसेयभिस्य्थः । याहि याहीति ययौ ! याहि 

याहीति याता । याहि याहीति यास्यति । यादि याहीति यातु । रेोण्मभ्यमपुरुष- 

बहूुवचनतादेशविषये कोटो हिभावविकर्प उक्तः तत्र हिभावपद्ते याष याहोति युयं 

यातेति सिद्वस्टव्याभावपरते जाह--वातयातेति यूय यातेति । या्ि याद्वीति जयात् 

यायात् । खुङ्धाह--यादि याहीत्यासीत्-अयास्यद्वेति । अधीष्वाधीष्वेति अधीते । 

शधीष्व अधीष्ेति यूथं अधीष्व । स्वादेशामावे । अधीभ्वमधघीष्वमिति विप्हः। 

ससुचये उदाहरत्ति-सक्तनिति 1 अन्न इतिश्ञञ्देन समुच्चयो गस्थते ॥ तध्वमोरहाहरति ' 

यथाविध्यनु-- कयास्तमाभेदार च्थये लोट्का ववेषान होन प्र् उघ्त लाट प्रकृतिभूत 

चातुका दही श्रनुप्रयोग ही, 
६ 

सञ्ुचये-पमुष्वय श्रथन लोट् भरिवान होनेपर सामान्वाथेवाची धाठुका भनुप्रपोग हो ६ 

क्रियासमभिहारे नःपुन्य शरीर दभावे चोत्य हो तो लोडन्त धातुको द्वित्व डो! 



३८७  मध्यलिद्धान्तकोमरदी- 

न्ने ुदत्ते । दाधिकमस्वादते । एतेन-- 

“पुरीमवस्कन्द, लुनीहि नन्दनं, सुषा रलानि, दयऽमराङ्कनाः। 
वि ~ ॐ 

विगृह्य चक्रे नस चिद्धिषा बली, य इत्थमस्वास्थ्यमदर्दिवं दिव ॥ 

--इति ( माचपयम् ) व्याख्यातम् । अवस्कन्दन-लवनादिरूपा भूतानघतन- 
परोक्षा एककवका अस्वास्थ्यक्रियेस्य्थात् । इह पुनः युनश्वस्वन्देत्यादिरर्थः इति 
व्याल्यान रममूलकमेच, द्वितीयसूत्रे क्रियासमभिहारे इत्यस्याऽ्ननुडत्तश्च । 
धुरीमवस्कन्दे'त्यादि मध्यपुरुषकवचनमित्यपि केषाच्िद् भ्रम एव, धुरुषवचन- 
सचे इह ने'ल्युक्तत्वात् ॥ इति लकाराथ प्रकरणम् ॥ 

॥ इति मध्यसिद्धान्तकौमुा तिडन्तमरकरणम् ॥ 

~ नवनन 

प्ते हिस्वौ बोध्यो । शेषं सुलभम् । एतेनेति ! 'ससुच्चयेऽन्यतरस्यामिति समुच्चये 
सामान्यवचनस्येति च सूत्रहुयेन तदुदाहरणप्रदशनेन च 'पुरीमवस्कन्देश्यादि 
माघकाष्यस्थं श्रोकवाक्यं व्यार्यातमिष्यथः । पुगीमवस्वन्देति , बली = रावणः, 

नद्युचद्धिषा = इन्द्रेण सह, वृद्ध = विरोधं प्राप्य, प्या = अमरावव्याः, अवस्कन्दन 

पीडन, नन्दनवनस्य रुचनं, रस्नानां मोषणम् , अमराङ्गनानां हरणमिष्येवं प्रकरण, 
हार्दिवम् = अहन्यहनि, अस्वास्थ्यं चक्रे कृतवानिव्यन्वयः। इत्थ शब्दः इति पर्यायो- 
उवस्कन्दनादिद्ियाविरोषाणामस्वास्थ्यक्रियासामान्येऽमेदं आहयति । फएरितमाह-- 
अवस्कन्दनलवनादिरूपेति । शति तिडन्तप्रक्रिया समाप्ता । 

---^ ७/१ .१/^^--~ 

पुरीमस्छन्दु--बली रावण इन्द्रसे वैरकर स्वेगको पैर लिया श्रौर नन्दन वनकोः 
करैकवार उजाड डाला, रर्लेको चुरा लिया तथा दैवाज्ञनाश्रोका (भी) अपहरण किया 

इस॒प्रकार उस्ने दिन-यत स्वगं को ् रस्वस्थ ( श्रस्तव्यस्त ) कर डाला । 

इसप्रकार “शन्दुमतीः रीकामे लकाराथंग्रकरण समाप इश्रा । 



€ 

अथ पूषकृदन्तम् 
तच क्रुदन्ते करत्यप्रकरणष् । 

धातोः ।३।१।६१। श्रा तृतीया्यायान्त भे प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः । 
कृदनि'डिति इत्यह । वाऽसरूपो-ऽदल्ियाप् ।३।१।६४। अस्मिन्धालधिकार- 
ऽसरूपोऽपरवादः प्रत्यय उत्सगंस्य वाधको वा स्यात्, स्व्यधिकारेक्ं विना । 
कृत्याः ।२।१।६४५। एवुस्तचावित्यत-ः भाक् कत्यसंजञा" स्युः क्तरि कृत् 
1३1४१६७ इसत्यय ̀  कत्रि स्यात् । इति प्रापे! तयोर्व कृत्यक्तखलर्था 
२1४७1७०} एते भावकमणोरेव स्युः । तव्यत्तब्याऽनीयरः; । ३।१।६६। धातोरेते 

स्युः । एधितव्यम् , एषनीयं स्वया । मावे श्रौत्र्थिकरमेकवचन, क्लीबत्वं च । 

चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया । ( केलि मर उपसंख्यानम् ) पचेलिमा माषाः । 

धातो. । आतृनीयेति । लातृतीयाध्यायपरिषमाक्षेरिस्यथंः। वश्च माष्ये स्पष्टम् । 
एवितन्यम् । एध शद्धो धातुतः “धातो.” इत्यनेन धातोः परेऽत्र मविठसभ्यत।! विधाय 
“करदतिङ+ इत्यनेन कृत्सक्ञायां “कस्याः? इध्यनेन छत्यवश्नायां “कतंरि व् इति 
कन्तर्यथ प्राप्ते “तयोरेव छइस्यक्तखरर्थाः? इत्यनेन अकमंकाद् घातोभवि सकर्मका 
घातोः कमणि इृष्यकुवल्थानां प्रातो सध्याम् “तव्यत्तव्यानीयरः” इत्यकर्मकादेव 
धातोमावे तथ्यति छते, तकारस्य ““हरन्स्यम्” इ गीश्क्ायां “तस्य रोपः” इतिं 
लोपे “एध् तव्य, इति जाते “ आध धातुकं शेषः इत्ति तव्यक्त॒आाधधातुकुषज्ञायाम् 
“जाघघातुकष्येदवर दः इति इडागमे 'एधितभ्यः इति जाते “कृत्तद्धितवमासाश्च 
इति प्राति पदिकसनज्ञायां “'ङथापृप्रातिपदिकाव्,' इति स्वादिप्राक्षौ प्रथमेव चने सै 
समागते “मादे शौरसर्गिक क्लीबत्वम्,' इत्ति क्लीबत्वात् ““भतोऽम्'' इति सोरमि, 
“अमि पूवः" इति पूवरूपे च छते 'एधितभ्यम्, इति शूपम् । पचेलिमा माषा इति । 
पचघातोः “तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः” इति कमणि, “केलिमर उपसख्यानम्” इतिं 

घातोः--( यद श्रथिकार सूत्र है) तृनीय ्रघ्यायको पस्मास्नि पयन्तं जो ( वद्दयमाण 
तन्यतादि ) प्रत्ययै, वे धातुसे परमै दय । वासरूपो--रस धालभिकारमे अ्रसरूपजो 
श्रपवाद् प्रत्यय, वह उत्सगेा बाधक हो, विकल्पने, सत्यधिकागोक्त (प्यर्यो) को छोडकर । 
छत्याः--“ण्वुल् तृचौ" सतरसे पूवं उक्त प्रत्यय छत्यकश्चक हो । कतं छत् ङृसत्यय क्तामि 
ह । तयोरेव इृस्यक्छ--कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय श्रौर खलथं प्रत्यय भाव भौर क्समे दी हो| 
सब्यत्तव्या--त्यत् प्रत्यय, तव्य प्रत्यय श्रीर् अनीयर् प्रत्यय धातुसे ही डो (भावः 
कमभ ) । केलिमर--पातुे केलिमर प्रत्यय हो (भाव, कर्म्म ) 

२५ म० 
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पक्तव्या इत्यर्थः । भिदेलिमा सरला- । कर्मणि प्रत्यय. । ( वसेस्तब्यव्कत्त॑रि 
शिच्च ) वसतीति वा्तम्यः । कृत्यचः ।८।७।२&॥ उपस्गस्थान्निमित्तास्परस्याऽ्च 
उत्तरस्य कृर्स्यस्य नतस्य णत्वं॑स्यात् । प्रयाणीयम् । श्चचः किम् 2 प्रमप्न । 

( निविण्णस्योपसंख्यानम् ) रोविमाषा 15181३० प्राग्वत् । प्रयापणीयम् । 
भरयापनीयम् । हलश्येजुपवात् ! ८ ७।३१। दलदिरिज्पधाद्धातो" परस्य इनस्या- 
ऽचः परस्य णो वा स्यात् । श्रकोपणीयम् › प्रकोपनीयम् । हल किम् ? प्रोहणीयर् । 

इलुपधात्किम् ए प्रवपणीयम् । इजादेः सयुमः ।।४।३२। सुमश्चेद्धवति तर्द 
इनादे्टलन्ताद्धिहितो यः कत्तत्स्थस्य्व ॥ इखि गतौ गर णीयम् । इजादेः मिप् १ । 

वातिषेन केरिमरेप्रव्यये, ककाररेफयोरित्संज्ञायां रोपे च "पच् एलिम, इति जाते 
मिरित्वा "पचेछिमः इति कृदन्तत्वास्प्रातिपदिकसे, जसि, विभक्तिकायं च तर्षिद्धिः 
वसेरिति । घसृधातोः कतरि तष्यत् स्यात् छ च णिदिव्यथः । वास्तव्य इति ¦ वसधातो 
"वसेशष्तग्यत्? इति तभ्यति णिद्रच्वे भत उपधायाः इति दीं सौ र्वे विस्त रूपम् । 
करत्यच इति , उपसगंस्थणस्वनिभित्ताद्योऽच तस्माष्परो यः इव्यस्ययस्तस्मिन्यो नकार. 
स्वस्य णस्वमिष्यर्थः । प्रयाणोयम् । श्र-या-अनीयः इति स्थिते णत्वे सौ अमि पूर्वरूपे 
प्रयाणीयमिति खूपस् । निर्विण्णस्येति । उपसंख्यानं, णश्वमिति शेषः । येरिति । उपसगे- 
स्थाज्निमिक्तास्परस्यण्यन्तस्थाच उत्तरस्य छरस्थस्य नस्य गश्वमित्यथंः । तच्च विकङ्पेन 
विभाषाग्रहणात् । प्रपूर्व याघातोर्णो पुकि अनियरि "णेरनिटि, इति गेरुषपि शर्वं 
आषा इति वा णस्वे सौ अमि पूर्वरूपे श्रयापणीयम्? श्रथापनीयम्? इति रूपे । 
हलश्च ति। धातोर्षिंशेषणत्वेनाह---हलादैरिज्ुपथाद्ातोरिति। प्रवपणीयमिति । प्रपूर्वात् 
वपृधातोरनीयरि ्ष्यचइति णत्वे सावमि पूवेरूपे श्रवपणीयम्” इति । अत्र नेप. 
धत्वाव् "हुश्च इव्यय प्रश्ु्तिः । प्रोपणीयम् । अच्र हरश्च इति वा णस्वे श्रकोप- 
णीयम्, प्रकोपनीयमिति-रूपद्वयमिति मावः । इज'देरिति । “ष्यः इष्यनेनेव सिद्ध 
€इजादेः” इति विधान नियमाथं तदेवाह--सन्ुमशेद्धवति तहिं इजादेरेषेति । प्रेण. 
यमिति । प्रपकद् इखिधातोः अनीयरि गुणे “इदितो नुम्धातोः, इति नुभि अनुस्वारे 

वस्ेस्तन्यत्-्रस् धावु तव्यत् प्रय हो, कर्तां रौर वह शित्मीहो। 
छष्यचः--उपसगस्थ निमित्तसे प्रर जो श्रच् , उसमे पर जो कृत्प्रत्ययक्रा नकार, उसको 

रकार ।हो । निविष्णस्योपसंख्यानस्--'निर्विण्णः मै णत्वका उपर्ख्यान हो 
गेविभाषा--हपसगंस्थ निभित्तसे पर ण्यन्तसे विदित जो क्ृत्सम्बन्धी नकार, उसको शकार 
हो विकपसे। हरश्चेलप्ात्--इलादि श्रौर॒ इजुप्ध धातुसे प्र भज्ुत्तर कत्स्थ नकारको 
णकार हो, विक्ठ्पसे । इजादेः---पनुम् ( कृतनुम् ) धातुसे पर क्सस्य नकारषो यदि 
णत्व हो तो इजादि श्रौर इलन्त धातुसे विहित कतस्य नक्मर को द्यौ हो । 
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शनि स्रोः । प्रमन्रनीयम् । चा निसनित्तनिन्दाम् 1८)9}३३। एषां नस्य 
णो वा स्यात् कृति ! प्रणिसितन्यम् । न भाभूपकमिगमिष्यायोवेफप् ।= ५1 
३४। एभ्य" कृच्स्य णो न स्यात् । प्रभानीयम् । प्रभवनीयम् । ( ण्यन्तभादी- 
नामुपसंख्यानम् ) प्रमापनीयम् । छतव्यद्युयो बहु लम् ।२।३।११३। 

कविसपत्रतिः, कचिदपरवुत्तिः, ऊचिद्धिभाषा, कचिदन्यदेष । 
विधेविघानं बहधा उमीद्य, चदुविधं कालकं उदन्ति। १॥ 
खात्यनेन-सखानीयं चुणस् । दीयतेऽस्म-दानीयो विप्रः ¦ चछ दुपघाचाऽ्ल्- 

पिचतेः । २।१।११०; क्यप्स्यात् , वृत्-घृच्यम् । वधू-व्द्धथम् । स्लपिच्- 
स्योस्तु-कल्प्यम् । चर्यम् ' श्रयो यत् । ३।१।६अ अजन्ताद्धातोयत्स्यात् । 
चेयप् ¦! जेयप । ईद्यति 1६1*1६५। यति परे आनः इत्स्यात् । गुणः ¦ देयम् । 

परसवण (इजादे» इति णत्वे सावभमि पूवरूपे प्रेडखणीयमिति' रूपस् । प्रमङ्गनीय. 
मिध्यत्रेजादिस्वाभावान्न णदवभिति भावः। वा निषे । उपकस्गश्याञ्निभिन्लापरस्येव्या 
दिपूर्ववद्वसेयम् । प्रणिसिनम्यमिति । भ्र निस् इतव्यम्, इति स्थितौ "वानिस इति वा 
णत्वे उभयरूपसिद्धिः । नमाम इति । एभ्यः कृतो नस्य न णस्वमिध्यथः । प्रभानीयस् 
प्रभवनीयसम् । ण्यन्तानामपि भादीनां मध्व निषेधयति ! उडहुरति--प्रमा पनीयमिति । 
कदुपधादिति । ऋषुपघा यस्य धातोरिति तास्पयंमू । क्टपिचतिभिन्नानागरदुपघानां 
धातूनां क्यप्स्यादिष्यर्थः। कल्प्यमिति! कृप् धातोः (ऋहरोण्यत्ः इति ण्यति 
पुगन्तः इति रघूपघगुणत्वे र्वे सौ अमि पूरव्॑पे कर्प्यम्, इति साघु । अन्न ऋलृ 
वणयोर्मिंथः सावण्यस्वेऽपि न क्यप् अक्लृपिचतेरिति निषेधात् । चेयम् । चिघ् चयने 
धातोः “जचो यत्? इति यतिं कते, अयुबन्धरोपे “नाधघालुक शेषः,” इत्याधघातु- 

व 1 

वा निसनिच्--निस-निक्त~-निन्द-ई्न धातुके नकारकौ रए दो, कइसत्ययके 
परे विकल्पे । 

न भासृपू--मा-मू-प् श्रादि धामे पर कृतस्य नकारको रतव नदीं द्य । 
ण्यन्तभद्ीनाम्-ण्यन्त भादि धाठु त्रस पर् छत्स्थ नक्षारको णत्व नदीं हये । 
ृष्यटुटो--छ्व्य प्रत्यय ओर स्युर् प्रत्यय हुल प्रकार ( निम्न चार प्रकार) से ष्। 
कचित् प्रघ्त्ति--कदीं ्रप्राप्तमे भी प्राप्त हो जाना, कदी प्राप्तम मी अप्राप्त दोना, 

कहीं विकल्पसे प्रा्ठ दोना भरौर कदं इन तीर्नोप्ि भी भिन्न अर्थात् विकत््भे भी नित्यडी 
प्राप्त दो जाना { यथा प्तृतीयासपतम्योवंहुलम् से बहुलयरहसणात् प्राप्त नित्य भ्रभ्माव) इस 
भकार भ्रनेक तरदसे पूत्रौका विधान सममकर उनके चार भेद के गये दै। 

ऋदु पघा---कदुपथ धातुसे क्यप् प्रत्यय हो, क्लप चत् धातुको ह्ोडकर् । 
भचो यत्--श्रजन्त धातुसते यत् प्रत्यय हो ¦ इईद्यति--च्रात्ः को %त्' दो, यत् के परे ! 
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ग्ेयप् । पोरदुपधात् ३1 १।६२। पवर्गान्ताददुपथायत् । ण्यतोऽपवादः ! शप्य- 
म् । लम्यम् । आङे यि ।अ२।६५॥ आड. परस्य लमेर्थम् स्यायादौ प्रत्ये । चा. 
लम्भ्यो गौ. । उपाव्शंसाय।(प् ।अ|१।६६। उपपूर्वाह्लमेलुम् स्यास्रशंसायाम् । 
उपलस्भ्यः साधु । स्तुतौ किम् १ उपलब्धुं शक्यः-उपलम्यः। शकिखटोश्च 
॥३।१।६६। शक्यम् । स्यम् । गदसदचस्यमश्चाऽयुपसगं ।३।१।१००। एभ्योऽ- 
लुपसर्गेभ्यो यत्स्यात् । गयम् । मथ् चयम् । (खरगाङि चाऽस) द्राचयोँ देशः। 

्रयुरौ क्रिम् ४ श्राचायो गुरु, । यम्यम् । वयपण्यवयां गद्यपरितव्यानि- 
रोधेषु ।२।६।१०१। अवयाद्यच्रयो निपात्यन्ते, कमाद् ग्यादिष्वथषु । अवयं 
पापम् । पण्ये-विक्रयम् । शतेन वयो कन्या । वद्यं करणम् ।२1१।१०२] चह्य- 
मिति यस्प्र्ययान्द॑ निपात्यते, करशेऽथे । वहन्त्यनेनेति-वह्यं शकटम् । वाद्यम- 

कत्वे, सावंशातुकाधधातुकयोः” इति गुणे कदन्तस्वासप्रातिपदिकतवे सौ सोरमि पूर्वरूपे 
ष्व तस्सिद्धिः। ्ङोयीत्ति। यि इत्यनेन यकारादि प्रत्यये इति छुदयते । अत भह यकारादौ 
प्रत्यये इतिं । ्रालम्भ्यो गौरिति । जाङ्पूवाल्लभधातोः "पोरदुपधात्, इति यति “भाङोे 
यिः इति यकारादिप्रस्यये परतः नुमि भनुस्वारे परसवणं रष्वे विसमे (आर्म्यः 
इति रूपम् । उदिति प्रक्षसायाुपपूवील्ल्मेनुभिस्यरथंः । उपलम्भ्य. । उप-ूम्म् 
धातोः “पोरदुपधात्” इति यति “उपात्, इति जुमि अनुस्वारे परसवं सौ 
रत्वे विसे 'उपलरभ्यः, इति सिद्धस् । शकीति । यस्ट्यादिष्यथेः । श्क्वम्-सद्यम् । 
ह्यकसदहोय ति प्ावमि पूवंरूपे ङपे भवतः । गदमदेप यरस्यादिति शेषः । गद्यम्- 
मदम्-चयंस्-यति रूएाणि भवन्ति । चरेरिति" आङ्पूर्वाचरधातोः गुरुभिन्नाथं यत्स्या. 
दिति भावः । अमाचयं इति । आ-खर्-भस्मात् 'चरेराडिः इति यत्ति सौ क्त्वे विसर्गे 
रूपम् । रुरुवाचकते तु--“छहशोः इति ण्यति उपधानव्ृ्धौ सौ सुखे विसे श्नाचायंःः 
इति रूप स्यात् । यमधातोयति यम्यमित्ति रूपम् । अवेत । यद्न्ता निपास्यन्ते इतिं 
भवः ।एअवद्-पण्य-वया-इस्यादि । वद्यमित्ि। करणार्थे यद्िघीयते । वहन्त्यनेनेति 
घद्यमित्ति । गद्यमिति । हखोः इति ण्यति उपधाच्रद्धौ (वाद्यम् इति रूपम् । 

पोरदुपधाव्--ष्दःन्त अदु पथ धातुसे यत् प्रत्यय हौ । ( “यत्+ यदं अपवादक है ) । 
लाडो यि~-श्राडते पर (लम् घातुको नुम् हो, कारादि प्रत्ययकी विवक्ञामे । 
उपाद्यक्षं-प्ररसा श्रथं गम्यमान होतो (५ उपस्तगंते पर लभ् धातुको चम् हो, 

यकारादि प्रत्ययी विवक्षा! शकिलहोश्च--“शक्' शरोर सदह" धातुसे श्यत्" प्रत्यय हो । 
गदसदश्वरयम--उपसगं रहित गदादि धादु्रोत्ि "यषः प्रत्यय दो । चरेराक्ि-“श्राङ डप- 
सेस प्र ध्वर्, षातुपे “यत्? प्रत्यय हो, अगुर (यर्ते भिन्न) अधरम । अवद्यपण्य--प्रवच, 

भरण्य रादि चन्द गद्यं ( निन्दा ) आदि अर्थम निपातन हो। वद्यं करणम्--'वद्य' यह 



प्रकरणम् |] खधा-दइन्दुमती-टीकाद्योपेता ! ३८६ 

न्यत् । अर्थः स्वाभिवेश्ययो; ।३।१।१०२॥ “अर्थः इति यत्पत्ययान्तं नि पात्यते, 
स्वामिवैश्ययोर्थयोः । अनयोः किम् ४ आर्यो ब्राह्मण. । उपसया काल्या प्रजने 
।३।१।१०४७। उपस्ति यसप्त्ययान्तं निपात्यते, गर्भग्रह प्राप्तकाला चेदित्यथः । 
उपसर्या गौ" । गभमाधानार्थं वृषमेणोपगन्तुः योग्येत्यथे. ! प्रजने कायेति किम् १ 
उपाया काशी । प्राप्तयेत्यथ. । अजयं सङ्गतम् ।३।१।१०४। जयमिति 
नञपूर्वाज्जीयैतेर्यसत्ययान्त निपात्यते, सङ्गतं विश्यं चेत् । न जीयंतीत्यजयभ्-- 
सता सङ्गतम् । घद्ः सुपि क्यप् च ।२।१।१०६। अलुसगे सुप्युपपदे वदेभावि 
क्यप् स्यात् । चायत् । ब्रह्मोयम् । ब्रह्मवयम् । भुवो भवे ।३।१।१०अ सुवः 
क्यप् स्याद्धावे । ब्रह्मणो साप्रो~ब्रह्मभूयम् । हनस्त च ।३।१।१०८। सुपस 

खष्युपपदे हन्तेभवे तकारोऽन्तादेश" स्यात् । चात्व्यप् ! ब्रह्मणो इननं~व्रहमदत्या । 
एतिस्तु रास्चदुषः क्यप् ।३।१।१०६॥ एभ्यः क्यप् स्यान् । हृस्वस्य 
पिति कृति तुक् ।६।१।७१] हस्यस्य वुगागमः स्यास्पिति कृति । इत्यः । 
स्तुत्यः । शिष्य" ! दर" इति वृओो मरह, न वृढ. । व्रत्य" ¦ चुङस्तु-वार्या 
तिज" । आहृत्यः । जुष्य । पुनः क्यद्ुक्तिः परस्यास्पि ण्यतो बाधनार्था । अच- 

अये इनि । स्वामिवेश्ययोरिष्य्थै ऋधातो्यदन्तं निपातनम् । उप्ता इति । 
उपपूर्वास्खधातोयन्निपात्यते । उपलार्या- भत्र "ऋहलोः इति ण्यत् । श्रजयं- 
मिति। न जीयंतीत्यथं यदन्त निपात्यते । ब्रह्मोयभिति । वद्धातोः “वदः सुपि 
क्यप् च इति क्यपि यजादि्वाष्सभ्रस्रारणे उखे सम्प्रसारणाच्च, इति पूर्व॑स्पे रुगे 
सावमि एवंरूपे "ह्योद्यम्” इति रूपम् । यदा यत्स्यात्तदा “ह्यवधस्” इति रूपम् । 
बह्महष्या । इन् घातोः “हनस्त चः इति यत्ति नस्य तत्वे दापि सो “हस्ड्या- 

 यलमत्ययान्त शब्द करण श्रथ निपातन दो । अयः स्वामिवेदययोः--घ्वामो शरोर वैशय प्रथम 
यस्प्रत्ययान्त श्रय" शब्द निपातित हो । उपसया छाल्या--गमेयहण प्राप्तकाल श्र्थ्न 
'उपसर्या, यद यत्परयान्त श्चब्द निपातन हो । अजर्यं संगतम् -यरि संगत विरोभ्यषहोतो 
नञुपुवक जृधातुने यस्प्त्ययान्त निष्पन्न ्रजवम्? यइ रब्द् निपातित हो । वद्ः--उनुप्गं 
वन्त छपपदक़ “वह्, धातुमे क्यप् प्रत्यय हो, चकारात् चत्, सी हो । अको भावे--ग्रनुप- 
सगे सुबन्त उपपदक “भू? धाते क्यप्? प्रत्यय दो (भाव, श्रमे । हनस्त -श्रनुपस ग॑सुब्रन्त 
उपपदक “६न्' धतुको तकारान्त श्रादे हो, चक्ारत् च्यप्ग मौ हो, शभावः चरेम । 

एतिस्तुश्ञास्शु-- “इण्? श्रादि घातु क्यप्? प्रत्य हो । 
स्वस्य पिति-इस्व को तुक् दो, पित् श्रीर् इत् प्रत्ययके परे । 
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श्यस्तुत्यः । शुेविभाषा ।३।१।११३। रज्ञः क्यव्वा स्यात् । मृज्यः । ऋट्- 
लोरयत् ।।१।१२४। ऋवर्णान्तादलन्ताचच ण्यत् स्यात् । चज्ञो; ङ धिण्यतो 
॥७।३।५२॥ चजो- कुत्वं स्याद् धिति, ण्यति च । { निष्ठायामनिर इति वक्त 
ञ्यस् ) तेनेह न । गज्य॑म् । माग्यं । शओओयवश्यकरे ।२।१।१२५। उव्णान्ताद्ा- 
तोण्येत् स्यादावश्यके । लाव्यम् । पाव्यम् । 

लुम्पेदवश्यमः छस्य, त काममनसोरपि । 
समो वा हितततयोमीखस्य पचि युडघ्जीः ॥ 

द्मवश्यलाव्यम् !1 मव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या य 
।२।४।६८। एते कत्यान्ता कत्तेरि वा निपात्यन्ते । भवतीति-भन्य । भव्यमनेन 
वा । भोज्यं भ्ये 1७} ३1६६। भोग्यमन्यत् । वचो -4दाब्द संज्ञायाम् 1५1३1६। 
न कुत्वम् । वाच्यम् । वाक्यमन्यत् । राजष्ुयष्ुयंसरषोदयरुच्यङप्यङृषपच्या 

भ्यः इति सुरोपे जह्यपदेन सखमस्तष्वे जद्ह्या इति । ।साग्ये इति । 
खज्धातोः “ऋहलोः, इति ण्यति “खजेषटुद्धःः इति शद्धो “चजोः ङु 
इति स्वे “भाभ्यः इतति जाते सौ रते विसम रूपस् । रागय इनि । उवर्णान्ता 
णण्यदिति भावः । पान्वमिनि । पूजृधातोः (आरा दर्ये, इति ण्यति श्ष्दावावादेशे 
सी अमि एृव॑रूपे (पान्यमितिः रूपम् । छम्पेदिनि । छष्येऽवश्यम् मः छमपेत् । 
ठु काममनसोरपि दुम्पेत् । शितततयोः समो चा टश्पेत् । मांसस्यापि अः लुम्पेत् 
पचि युडघजोरित्ति । श्रवश्यलान्यम् । अवश्यपूवोत् दघ्रातोः (भोरावश्यकेः 
इति ण्यति बद्धौ जावादेरो सावनि रूपसिद्धिः । भव्यगेय? । क्रव्यान्ता निकात्यन्ते- 

भव्य इमि । वचोऽशब्देति । कुव नेत्यर्थः । वाच्यमिति । ,वचधातोः “कहरो्यंत्? इति 

श्रजेर्विभाषा-- मजः घातुस क्यप्? बो, विक्ट्पस । 
ऋहरेो्यत्-ऋवणान्त श्रौर हलन्त धातुते “ण्यत्? प्रत्यय ह । 
चजोः चिष्ण्यतोः-चकार-जकारको कुत्व हो, पित् शरीर ण्यत् प्रव्ययके परे । 
निष्टायामनिरः-निष्ठामे ्रनिट धातुके दो चकारको कुत्व दो-दे्ा कहना चाये । 
भोरावश्यशे-उवर्णान्त धातुते आवद्यक श्रथ "ण्यत्? घे । 
दुभ्पेदवकश्य-ङ्त्य प्रत्ययके परे (अवशयम्'के मकारका; काम शरीर मनस् शब्दके परे 

तुम्” र मकारा, दित भ्रौर ततः शब्दे प्रे “सम्? के मकारका तथा युङ् श्रीर् धनप्र 

"पच्" घातुके परे ममास्त शब्दके श्रकारका लोपदहो। 

भन्यगेय-ङ्प्य प्रत्ययान्त भव्यगेय श्रादि चब्द कताम निपातन दो, विकल्प । 
ओऽयं--मदय अथ “मोज्य निपातन दो । वचोऽश्च्द् - वच्" षतुके चकारको कुत्व नदी 
हो, श््दसंद्ागो चोडवर । । राजसूयसुं--कयवन्त-राजसय, घ्य, शृषोचः रुच्य, कुप्य, 
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ऽ्यथ्याः 1 ३1११९१४ एते सप्त क्यवन्ता निपात्यन्ते भिघोध्यौ नदे 1२९ 

११५ नदै किम् १ मेत्ता । उल्भिता । पुष्यसिष्यो नसश्रे ।२।१।११द श्रधि- 

करणो वयठिनिपात्यते ¦ पुष्यन्त्यसिम्नथा -पुष्य । सिभ्यन्त्यस्मिन्सिद्धथः ¦! विपूय- 
विनीयजिव्या मु्कल्कदल्िषु ।३।१।९१अ धिपूयो--युललः  विनीब--- 
कर्क । जिव्यो-हलि- । प्रध्यपिभ्यां श्रहेः ।३।१।११८ ( छन्दसीति 
वक्तव्यम् ) परतिग्रह्यम् । श्रपिगर्यम् । लोके तु-प्रतिग्राह्यम् । श्रपिग्राह्यम् । 
पद् -ऽस्वेरिवाह्यापच्येषु च ।३।१।११६1 श्रवग्यं, भग्यं -पदम् । अस्वरो- 
परतन्त्र. । गृह्यकाः-शुकाः । अमणह्या-सेना । आयग्रष्टते-आयग्र्यः 1 ततपक्षा- 
नित इत्यथः । विभाग छवृषोः ।३।१।१२०। कृष्णः क्यव्वा स्यात् ! त्यम् । 
दृष्यम् । कायम् । वड म् । युग्यं च पते ३११२१ युग्यमिति क्यबन्तं नि- 
पात्यते, पतत्रे । पं -बाहनम् । योग्यमन्यत्  शअमावस्यदन्यतर स्याम् ।३। 
१।१२२] चमो पपदद्वसेरधिकरणे ण्यत्, बद्धौ सत्या पाक्षिको इस्वाश्च निपा 

त्यते। मा सह वसताऽस्या चन्द्राकाविति-्रमवस्य! दममादास्य चा । अग्नो 

ण्यति अतउपधाया, इति श्ृद्धौ चजोः इति त्राप्तं ङुसव 'वचोऽन्ब्दसंक्तायाम्? 
इति ऊुस्वनिषेधे सावमि वाच्यमिति रूपम् 1 जयेति । क्यबन्तानां निपातनम् । 
भिर्चो्यौ ¦ एतौ निपाव्येते । पुष्यदिध्याविति अत्रापि क्यवन्तं निपातनम् । विपूवेति । 
क्यवन्तं निपातनम् । प्रस्येति । क्यष्स्यादिष्य्थंः । परतियृद्यम्- भ्रपिगद्यम्। अहेः स्यपि 
रूपस् । पदास्वेराति । अहेः क्यप्स्यादिस्यथः । विभाषेनि ¦ क्यव्वेव्यर्थः । कुत्यम्-तृष्य- 

भिति । अत्र क्यपि तुकि रूपमवयेयम् । युग्यमिति । वाहना निपातनम् । श्रमावर- 

कृष्टपच्य ओर अन्यभ्य च्चब्द नपातन हो । सिदाध्यौ नद् -क्यबन्त-*च श्रोर् उच्य शब्दः 
निपातित हो, नद अर्थम ¦ पुष्यिद्धथौ - भरविकरणमे कयदन्त पुष्य श्रौर सिद्धय शब्द 
निपातन हो । विपूयविनीय--द्ज, करक श्रौर दलि श्रथ क्यवन्त विपूय, षिनीय भौर 
जित्य खब्ड निपातित हो। 

प्रत्यपिभ्याम् प्रति शरीर श्रप उपस्तगंसे पर ग्रह धातुसे क्यप् प्रत्य हो श्रौर यह क्यप् 

छन्द (वेद) यदो देसा कहना चाहिये । पदाश्चरि-ए्दादि श्रथ्म “अहः धादुसे क्यप् 
प्रत्यय हो । विभाषा छ" तथा "दृष्? धातुम क्यप् प्रत्यय हो, विकल्पते । 
युग्यं च-त्र (वादन) श्रथमे श्युग्य निपातित दो । जमावस्य--“त्रमाः उपपदक वसुः 
धातुसे ण्यत् तथा ण्यतुरे परे बृद्धि होनेपर वाक्च के श्रात्णरको पाक्षिक स्वाभाव भी निपा" 
तन हदो । अग्नौ--्रचि ( भ्रिषारणाथं स्थलविरेष ) अथैमे परिचाय्य, उपचाय्य ( परि, 
उप् उपसगक "चिः बातुपते ण्यत् तथा श्रायदेश्च ) श्रीर सभरुद्य ( ससुपस्तगंक "वहः धातुतते 
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परिचाय्योपचाय्यसमृह्याः ।२।१।१२१। श्रमावेते साधवः ! क्रतौ कुरडपा- 
य्यसचाय्यौ ।३।१।१२०। कतुविशेषे एतौ निपाघ्येते । ङण्डेन पीयतेऽस्मिन् 
सोम -कुण्डगय्य- । सचीयतेऽसौ-सश्वाय्यः । चित्याऽभ्निचिष्ये च ।२।१।१२२। 
एतौ निपाते । चित्योऽग्नि- । यग्नेश्चयनम्--अग्निचित्वा ॥ 

इति कृदन्ते करत्यप्रकरणम् । 

अथ क्रुदन्ने कृत्प्रररणम् । 
णवुटंतृयो ।२३।१।१२२ धातोरेतौ स्त । "कर्तरि शक््णदिति कश्यं । युवो- 

रनाको 1७1९) १। शु" शु" एतयोरलुनासिकयोरेतौ स्त । कारकः । कर्ता । नन्दि- 
ग्रहिपचादिभ्यो ल्युरन्यचः 1 ३।२।१३४। नन्यिल्यु्ह्यादेर्णिनि", पचादैर- 
चयात् । नन्दयतीति नन्दन । जनादन- } लवण । गयौ निपातनास्णत्वम् । 

स्यति निपातनस्् । शरष्नाविति । अग्न्यथं निपात्यन्ते। क्रनाविति । ऋष्व एतश्चिषा- 
तनू । चि्येति । एतावपि निपातनेन बोध्यो । इति कृरयप्रक्रिया । 

कारकः 1 करोतीति कारकः इति विग्रहे धातोः “कर्तरि कत्” इति कर्वे 
“ग्ुलतृचौ” इति ण्डुलि, “चुद्” इति णस्येस्सक्ायां ठस्य “हलन्त्यम्” इत्य 
नेनेरसंसायां “तस्य” इध्यनेन णल्योलोपे, “युोरनाकौ» इत्यनेन वोः स्थाने भका 
देशे, तस्य “जाधेघातुक शोषः, इत्याधंधातुकसक्तायां “'सावंधातुकाधषातुकयोः" 
इति गुणे प्राप्ते, तम्बाचिस्वा “अचो न्णिति” इति शुद्धौ, आ इति जाते “उरण् 
रपरः" इति रपरे छदृन्तस्वास्परातिपदिक्वे सो, र्वे विस्गे ख "कारकः इति 
रूपम् । नन्दनः । टनदि--सशद्धौ, धातोरनुबन्धरोपे, “इदितो चजुमधातोः इति 
जुमि, उमि गते, मित्वादन्त्यादचः परे जनुस्रे, परसवण, "नन्द्" इति जाते, तस्मात् 

“हेतुमति च इति णिचि, भनुबन्धरोपे “सनायन्ता घातवः' इति धालुसन्ञायां 

तस्माच् नन्दि" इत्ति धातोः “कर्तरि कत्, इति कन्थ “नन्द्गरहिपचादिभ्यो 

सम्प्रनारण रीर द।घ-ये साधु ( निपातन) &।। 

कतौ ङुण्डपाय्य- क्रतु श्रथमे श्ुण्डपाय्य भौर (्न्राय्यः निपातित हो । 
चित्याग्नि-श्रग्रयावार श्रथंमे-पचित्यः भौर “अरश्निचिस्यः शब्द निपातित हो । 

इसप्रकार “इन्दुमती टीकार्मे कृष्यप्रकरण समाप्त हा । 

तृ्वो--धातुमे ण्वुल् भ्नौर तृच् प्रत्यय हो, कर्ताम । युवोरनाको--भनु नासिक धुः 

श्रीर ष्ठुः को कमते शश्रन' शक भदेश हों । नन्दिग्रहि-नन्यादिसे "ल्यु यद्यादिसै 



प्रकरणम् ] खुधा-दर्दमती-रीकाद्योचेता । २६३ 

ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचः । आकृतिगणोऽयम् ॥ इशुपयज्ञापीकिरः कः 
।३।१।१२५॥ एभ्यः कः स्यात् । क्षिपः । बुध । कृश । ज्ञः | भ्रिय । किर । 
आतश्चोपसगे ।२।१।१३९६ र्षः । सुग्लः । पा्ाध्माघेट्डशशः शः ।२।९। 
९३७) एभ्य श. स्यात् । पिबः । जिघ्र- । घम. 1 धय । पश्य- । श्रचुपसरगा- 

ज्िस्पविन्दधारिपारिवे्यदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च ।२।१।१३८। लिम्पः 
विन्द" । धारय । पारयः । वेदय । उदेश्य, चेतयः ! सातय । साहय । अनु- 
पसर्गात्किम् १ भरलिपः । ( गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् ) गोविन्द् । ् रविन्दम् । 
ददातिद्धाव्योविभाषा ।२।१।१२६। दद् । दध । पर्ते-वक्त्यमाणो णः । 
ज्वलितिकसन्तेभ्यो रः ।३।१।१९०।बा स्यात् । ज्वाल- । ज्वलः! चाल चल । 
सया-१.९द्यषाऽ ऽस्यसं £ वतोरवसा-ऽवट ल्द श्छिषष्चसश्च 1३) १।१४१। अव् 

दयुणिस्य च. इति श्युप्रत्यये,कगते, “यु बोरनाकौः, इति योरनादेशे, तस्य जा्धेधातु- 
कत्वात् “णेरनिटि” इति णिरोचे सयोगे विभक्तिक्ा्ये च कृते तत्सिद्धिः। प्रय । प्रीणा- 
तीति प्रियः, इत्यत्र प्रीघातोः “इगुपधश्च प्रीकिरः कः» इति के भस्यये, करते, “अचि 
शयु घातुञ्जवाम्”” इति इयि, ङो रोपे, संयोगे, विभर्िकायं च कते तस्सिद्धम् । 
खग्ल* । सुष्टु श्छायतीति सुग्छः ¦ इत्यन्न सुपूर्वंकग्रेधातोः “आतश्चोपसर्गे इति के, 

कोपे, ““अआदेच उपदेशेऽक्षिति?” इ्येकारस्य अखे “आतो रोर इटि च इत्याकार 
रोपे सयोगे विभक्तिकायें च कते, सुगः इति रूपम् । पाध ति ॥ क्रथं 
शः स्यादित्यर्थः । पश्यः । दशघातोः शम्रस्यये '्पाघ्राः इति पश्यादेशे सौ रष्वे विसर्गे 
रूपस् 1 जिघ्र इति । ध्वाघ्रा इति प्राघातोः शे "पाघ्रा' इसि जिघरदेश्ञे सौ र्स्वे विसर्गे 
ङूपस् । वम इति । भपाघातोः "पात्रा, इति शे 'पाध्राः इति धमादेदे सो सत्वे दिस्य 
रूपम् । चय इति । प्रेद धातोः शेऽयाेरो रूस्वे विग रूपम् । अनु "गदि । शः 
क्यादिध्यर्थः । निम्प-› विन्द इति । अनुपसर्गात्, इति दो सौ स्वे विसे रूपे भवतः! 
शेषेभ्यो ण्यन्तेभयोऽपि शप्रव्यये गुणेऽथादेशे सौ रत्वे विक्षम रूपाणि । गवादिष्विति । 
राः स्यादित्यर्थः । गो विन्द्ः-भरविन्द्म्-शे प्रत्यये रूपे इति जेयम् । ददाति ! ज्यो वा 
इत्यथः । पले णः । "ददुः दधः, इति हो रूपम् । उ्वलिताति । पक्त पचाद्यच् । णश्रध्यये 

शिनि श्रौर पचादि “अच्? प्रत्यय ह । इगुपष--्युपध धातुतण ङ्ख, म्रीश्रौरक् घातु. 
्रोसे “क प्रस्यय हो । आतश्चोपसर्म--उपसगं उपग्दक भदन्त धातुमे “कः प्रत्यय हो) 
पात्ाप्मा-- पा, घ्रा, ध्मा, घेद् भौर दृश घातु भोरे “श' प्रत्यय ह्यो । अनुपखगां - मनु पलगेक 
लिम्प भादि धातुर््रोमे शः प्रत्यय हो । गक्षादिषु--गवादि उपपदक विन्दः धातुसे 
प्रत्यय हो, सक्ञाम । ददातिषधास्योः-- (दा श्रीर् "धाः घातु्ते “श, प्रत्यय हो, विकल्पे! 
ञ्वलितिकखन्ते -उ्वलादि कसन्त धातुर “णः प्रत्यय हो, विकल्पते । श्याहथधा--श्येडादि 



३६४ मध्यसिडान्तकोमुदी- [ कत्- 

श्यायः । श्ात्-दायः । धाय. 1 व्याघ । श्रा्चाव" । संयावः । श्द्याय । श्रवसायः \ 

अवहारः । लेह । श्लेष । शरासः । विभाषा ग्रहः ३} १।१७२ । व्यवस्थित. 
विभाषेयम् । तेन-जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि-प्रहः ' गेहे कः ।३।१।१४८। शहा 

ति घान्यादिकमिति-ग्रदम् । शिल्पिनि ष्वुन् ।३।१।१४५॥ च्ियाकौशलं 

शिल्यम् , तद्रत्कत॑रि ष्ठुन् स्यात् ¦ षः प्रत्ययस्य ।१।३।द। प्रत्ययस्य शरादिः ष 
इत्स्यात् । ( सृतिखनिरक्जिभ्य एत्र ) नत्तकः । सनकः ¦ ( मसि, श्रके+ने 
च रस्ेनल्तेचेा चाच्यः) | रजकः! गस्थकन् 1 ३1१1 १७६। 
गायतेस्थकन् स्यात् ! गाथकः । ण्युट् च।द। १ १७७॥ गायं 

नः ! धुखल्वः| समभिदारे वुन्. ।२।१।१४६। एभ्यः सममिहारे उुस्भात् \ 

उपधाया दी "उवाः तदभावे ऽवङ इति । “चाकः, चलः” अत्रापि चा भे रूपम् । 

रयादयेति। श्याषालोः शयाद्भयेति' इति णप्रस्यये “आतो युक्, इति युक सौ र्खे विखगं 

रूप् । दाथः धायः, जच्रापि णम्रस्यये युक्ि सौ दवे विसर्गं रूपस् । व्या । यणि 
णप्रत्यये *अतं उपधायाः, इच्युपधादीर्चै सौ रष्वे विसे रूपम् । जाखावः-भव्यायः अन 

णौ शद्धो रूपम् । शेषं सुकरम् । विम।षेमि । णो व। इत्यथः ! परेऽ ! प्रहः-आहः \ णे 

उपथादी्ं इति भावः । तित्पीनीति । श्विल्पमस्याश्तीति क्षिस्पी तस्मिन् सयुनिष्यर्थः। 

घ. $त्ययस्य । इत् स्यादिस्य्थैः । नन॑क खन । नृतूखनयोः शक्षिठ्पनि! इति ष्ठुनि पः 

पव्यथस्यः इवे षलोये ध्युदोरनाकौः इष्यकि पुगन्तगुभे सौ रत्वे विसं रूपम् । 
शरसीति , एतेषु परेषु रन्जन॑रोषः । रनक । र्ञ् धातोः श्िदिपनिः इति प्डनि 

न्ःपरस्ययस्यः इति श्वे षरोपे श्ुवोरनाको' इति अकादेशे असिः इति नलोपे सौ श्वे 

विस रूपम् । गस्यकानिनि ! सायतेन्धकषनू कर्तरि । गाधातोः थकनि सौ र्खे 

विसमे "गाथकः, इति रूपम् । ण्युटचेनि » कर्तरि प्युडपि गापततेरिस्यथे। गाधातौण्युटि 

युवो, इत्यनि “अतो युन इति युकि सौ रत्वे विसर्गे गायनः” इति रूपम् । शख 
इति । पौोनश्ुन्य ष्टश्च कियासमयिहारः । प्॒-ख-द-एभ्यो इुनि शुवोः* इस्यक्ि 
व 

वातुशरोचे निप्य ्ः प्रत्यय हो। विभाषा रहः वातु "णः प्रत्यय हो विरये । 

गेहे कः-नोे' सता दो तो अह घातुते क प्रत्यय हो । शिल्पिनि-चिस्गी कनी हो तो 

जातु वुन् प्रत्यय दो । षः प्रष्ययस्य प्रत्यय सबन्धी आदि षकारकौ स्त्संशा द् । 

नृतिखनिर “सृतः भातु, "ठन्? धातु श्रोर (रक् षाठुश्रोते हो “न् भ्रत्य हो । 

असि भकेऽने -^र ज् धातुके नकारका लोप हो, श्रम् भर भन् प्रत्यये परे । 

गस्थकन् --पौ धातु "यकन्" प्रत्यय हो । ण्युट् च -“गे› षातुते यद्! प्रस्यय भी 

दो \ पुखुरवः-पर, स तथा लू धाठुशरोति “वुन्? भरत्यय हो, साधुकारी श्रथ । 



भ्रकरणम् ] सुधा-इन्दुमतो-रीकाद्योषेता । २६४९ 

सममिदारग्रदरोन सधुकारित्वं लयते । प्रवकः । सरकः ¦ लवकः । अआसिति 
च ।२।१।१५०। च्चाशिषि वुन् स्यात् । जीवतात्-जीवक' । तज्रोपपरद सक्तमो- 
स्थम् ।२।१।६२। सप्तम्यन्ते पदे-कमंगी'त्यादौ-वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुम्भा- 
दि, तद्वाचकं पदमुपपदस॑ज्ञ स्यात् । कमण्यण् ।३।२।१। कर्मण्युपपदे धातोरण् 
स्यात् । कुम्भं करोतीति-कृम्भकारः । श्रातो ऽयुपक्ठग कः ।३।२।३। कमण्युप- 
पदे श्रादन्ताद्वातोरनुपस्गत्कः स्यात् । नाऽण् । श्णोऽपवाद" । गोदः । कम्बलदः । 
अनुपसग किम् १1 गोसंदायः ¦ ( मूलविभुजादिभ्यः कः ) मूलानि विमुजनी- 
ति मूलविभुजो रथः । आङ्तिगणोऽयम् । महीध्रः । कुघधः ॥ सुपि स्थः | संन 

सुबन्ते उपपदे स्थाधातोः कः स्यात् । समस्थः । विषमस्थः । छखपीःति योगविभा- 
गादन्यस्मादपि । द्वाभ्या पिबतीति-द्विपः । श्रम्बा-;ऽअ्व-गो-भूमि-सव्या-सप- 

गुणेऽयादेश्ेऽवादेशषे रपरत्वे यथायथ च सो रस्वे विसर्गे भ्रवकः-सरक्ः-रवकः, इति 
रूपाणि । आ्राद्धिषि चेन । बुन् स्यादित्यथंः । जीवक्तादिति आशिषः स्फोरणाथ 1 जीव- 
धातोदन्यकि सौ सत्वे विसर्गे रूपम् । भगे उपयुक्ताञुपपदस्षक्ञां विधित्सन्नाह-- 
तच्रोपपरदभिति । कुम्भकार. अत्र कम्भ इति कर्मणि उपपदे धातो. “कम॑. 
ण्यण्” इति अणि, णगते, ' अचो न्जिति इति शद्धो, “उरण् रपरः” इति रपरस्व, 
कार इति जाते, (म्भ भस् कारः इत्यत्र “गतिकारकोपपदानां कद्धिः षह खमाखव- 
चन प्राभ्सुबुस्पत्ते› इति सुदुष्पत्तः प्रागेव “उपपद्मतिहः इति समासे समासस्वात् 
““कृत्तद्धितसमास्ाश्चः इति “कम्म अस् कारः इष्यस्य प्रात्तिप्कित्वात् “सुपो धाहुप्रा- 
तिपदिकयोः इति असो ङोपे, एकदेश्चविृतम्यायेन सथुदायास्सौ, सूतवे विस च 
(@कुम्मकारः, इत्यस्य सिद्धिः । छषि स्य॒ शत । सुप्युपपदे स्थाधातोः क ईइस्य्थः। 
समस्थ इपि ॥ समं तिष्ठतीत्यर्थः । समं स्थाधातोः शुषि स्थ. इति कप्रष्यये घुञ्छुकि 
आतो रोप इटि च, इति भारोपे सो स्तवे विगँ समस्थः इति रूपम । एवं 
विषमस्थः । अत्रापि क इति भावः । उ? इति योगो विभज्यते तेन दप्बां श॒ण्डद्- 
ण्डाभ्यां पिबति इत्यथ दवाभ्यां पाधादोः (सुपि इति योगविभागव्कप्रघ्यये "जातो 
धातोः, इष्यारोपे सुग्टकि सौ सूतवे विसर्गे द्विषः, इत्ति रूपम् । भम्बाम्बेति । पुभ्यस्थ- 
[1 1 

आाश्चिकि च--्रादीविषयायथं वृत्तो षातुऽ "वुन्" भ्रत्य हं (कतम )। 
तन्नोपपदं-- सप्तम्यन्त "कममसि' इत्यादि परदोमे वाच्यत्ेन स्थित नो कुम्भादि, तद्वाचक 

जो पद, उसकी उपपदसज्ञा ह्यो । कमेण्यण् कमे उपपद् रइनेपर धातु अण प्रत्यय ह्यो। 

आतोऽनुप--एमं उपपद रइनेपर अनुपसग श्ादन्त धातुसे क प्रत्यय हो} 
मूरविभ्ुजा--पूलविभुजादिसे क' प्रत्यय दो । सुपि-खबन्त उपपदक स्थाः घातुने कः 
ग्रत्यय के ¦ जग्बास्ब--श्रम्बादि शब्दोति प्र (नप्रव्ययान्त) ‹स्थः सबन्धी सकारको षकारहो\ 
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दि-नि-कशे-क-शक-ङग-मञ्ञि पुञि-परये-ब्हि-दिव्य-चिभ्यः स्थः 
121३1६७! एभ्यः स्थस्य सस्य षः । द्िष्ठः । त्रिष्ठः। वन्दशोकयेाः परिशु 
जापुदेा$ ।२।२1। दुन्दशोकयोः कर्मभोरपपदयोराभ्यां कः स्यात् । (श्लस्य- 
खखा-<ऽहर्णयेारिति वक्तव्यम् )। ठुन्दपरिष्रजोऽलसः । शोकापनुदः--एख- 
स्याऽऽ्ता ¦ परे दाज्ञः ।३।२।६। प्रे उपपदे आभ्यां कः स्यात् । सर्वप्रदः । 
पथिप्रज्ञ । समि सख्यः।३।२अ समि उपपदे ख्यः कः स्यात् । गोसल्यः । 
गपेाष्कः ।३।२।८। कमंप्युपपदे गापोक स्यात् । सामग" । { पिबतेः सुरशा- 
ध्वेारिति वाच्यम् ) सुरापी । शीधुपी । ्न्यत्र-क्ीरपा ब्राह्मणी । हस्तेरलु 
यमनेऽच् ।२।२।&। कर्मण्यपपदे दरतेरच स्यादनु्यमनेऽ । श्रं श्रः । अनुद्य 

स्य षष्वभित्यथः । इयोः त्रिषु च तिष्टतीति विमहे सुपिस्थः इति कप्रस्यये आरोपे 
अस्वाभ्ब' इति धत्वे ष्टुष्वे सौ रत्वे विसे "द्विष्ठः, (च्रिष्ठः, इति रूपे भवतः 
तन्दश्ञोकयोरिति । कः स्यादित्यर्थः । अ्रालस्येनि । एतयोर्मम्यमानयोः सध्येवेत्ि भावः। 
तुन्दपरिष्टजोऽरुसः । अत्राखस्यस्य गम्यमानत्वात् कप्रस्यये सौ रस्वे विसर्गे रूपम् । 
एषं शोकापनुद्ः त्रापि क एवेति भावः । प्रेदा्ञ शति । प्रोपसुष्टयोरनयोः क इस्यथंः। 
सवप्रदः~पथिप्रदः। अत्र दा्ात्तोः के आरोपे सुञ्ल्ुकि सौ र्वे विस्तगे रूपम् । 
मभिख्य हि । क्षग्पूर्वात्ल्याधातोः कः स्यादित्यथः । गोस्स्यः। ख्या्ातोः कम्रस्यये 
आरोपे सौ रष्वे विसये रूपस्! गागेरिति । क्स्यादिस्यथः । सामग । साम गायती 
व्यथं गाघातोः यकि आरोपे सुष्ट्कि सौ र्षवे विसर शखामगः इति रूपम् । 
पिवतेरिति। एतयोरर्थयोगंम्यमानयोरेव पाधातोष्टगिव्यथः । सरापा-शाधुपी। सुरा 

शीधु पि्तीष्य्थे "गापोष्टक् इति ठकि आरोपे र्त्विादृडीपि सो हटडयादिरपे 
सुरापी-क्ञीधुपी इति खूपे भवतः । उरतेरिति ॥ अच स्यात् 1 अहरः । अशं हरतीति 
विग्रहे हृधातोः जच्ि गुणे रपरत्वे सुष्लुकि सौ रष्वे विसे अन्ञहरः, इति रूपम् । 
शक्तमि ॥ पएष्वर्थेषु भरहेरजिस्यर्थः । श्क्ति गृण्हातीष्यर्थेऽचि सो रत्वे विसर्गे रूपम् । 

तुन्दशोकयोः कमंस्क्नक "तुन्दः श्रीर् शाकः उपषदक परिः उपप्तगङ़ श्शृज्? धातु 
शौर “श्रपः उपरर्गक तुद्, धातुसे “क प्रघ्यय हो । आङस्यसुखाहरणयोः ~ "तुन्द शेशयोः 
सूत्रे विदित क! प्रस्यय श्रालस्य शरीर सुखाहरण ( सुख पडच।ना ) अथै हो-रे्षा कडइन। 
न्चादिये । प्रे दाक्ञः--'प्र उपपदक षदा, शरीर क्ञाः घातुपे जकः प्रत्ययहो। 

संमिख्यः--'सम् उपपदक ख्या" धातुसे (कश त्यय हो । 
गापोष्टक्--कमं उपपदक "गाः धाठुसे (टक् प्रत्यय हो । 

पिबततेः--'सुरा' श्रौर शोधः कमं उपपदक "पाः धातुते "टकः प्रत्यय हदो 
हरतेरनु -कर्मापपदक हन्! धातुने “अच्? प्रत्यय हो, भ्रनुचम रथम । 
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मने किम् १ भारहारः । ( शक्तिलाङ्गलाङ्कशतेामस्यष्टिघटघदीधयुष्षु अ्रहेख- 
पसङ्ख्यानप् ) रत्तिग्रदः + वयसि च ।३।२। १०} चयसि गम्ये करम॑प्युपपदे 

हरतेरच् स्यात् । उयमनार्थं सूत्रम् ! कवचहर, मारः । आङ ताच्छोच्ये 
॥२।२।११९। अद्. पूर्वाद्धरतेः कमभ्युप्पदेऽच् स्यात्ताच्छील्ये । पुष्पण्याहरति तच्छी 
ल पुष्पाहर । शह; ।२।२।१२। श्रहतेरच्स्यात् , कम॑ग्युपपदे ! पूजां ब्राह्मणी । 
तम्बकणुयेा रमिजपेाः 1३२ १२। स्तम्थकर्णयोरुपप्दयो रमिजपोरच् स्यात् । 
( हस्तिसूचकयोरिति वक्तन्यम् ) स्तम्बेरमो दृस्ती । कमेजप. सूचक. ॥ 
्मधिकरणे रतेः 1 २।२।१० शधि करणो उपपदे शेतेरच् स्यात् । खे शेते-खशय. । 
( पाश्वादिषुपसखंख्यानम् ) पाक्वौभ्या शेते-पाश्वशयः । धृष्टशयः ! उदरशय 
चरेः ।२।२। १६ धिको उपपदे चरेः स्यात् । कुष्चरः । भित्तासेना 
ऽदायेघु {च ।३।२।१७॥ एएपरूपपदेष चरे्ट॒ स्यात् । भिक्षाचरः । सेनाचरः । 

चयस्षिचेति । भवच् स्यात् । कवचहरः कुमारः अन्न कवच हरतीति विभरहेऽवि सुभि 
गुणे रपरत्वे विसे 'कवचहरः° इति रूपम् । चीत । पुष्पाहर. । पुष्पमाहरतीति 
जआङपूर्वादरतेरचि गुणे रपरष्वे सौ सुञ्लुक सूते विसर्गे 'पुष्पपाहरः इति रूपम् । 
अहं इति । अच् स्यादित्यर्थः । पूजां । पूजार्हं तीत्य्थे सुञ्लुकि अचि टापि सो इल् 
उम्थादिखोपे (दूजा इति रूपस् । स्तम्बर्णेयाः ! जचस्यादिष्यर्थः । हस्नीति । अनयो 
रथयोरेदाच् । स्तम्बेरमः कणं नप. इति । स्तम्बे रमते-क्णे जपति इति विथ्महे रभिज 
पिधाध्वोः “स्तम्बः इस्यचि (त्पुर्षेः इत्थलुकि सौ रत्वे विषे रूपे भवतः । अध रण 
इति! शीङ्खोऽच् स्थात्। खे शेते इत्यथ शीडोऽचि सुज्टुकि गुगेऽयादेशे सौ सते वि््गे 
'खशयः, इति रूपम्! पा्वारिषू । एष्वप्युपपदेषु श्ीह्ोऽजिस्यथः। पाश्वम्यां शेते इव्य- 
यं शीडोऽचि सुञ्छकि गुगेऽयादेसे सौ र्वे श्खर्गे 'पा्वंश्यः, एव पुष्टज्ञयः उद्रशयः 

शक्छिराङ्ग- रत्यादि नपपदक ` रह्? पातु "मच्? प्रत्यय स । वयसि च--भव- 

स्था गम्यमान हो तो कमोँपपदक हः धातुम रच्? प्रत्यव हो, उन्न अथे । 

भाडिः ताच्छीद्ये~- श्राङ' उपसगंक कमोपपदक् दकः धातुम रच्? प्रत्यय द), ताच्डी- 

ठय श्र्थमे । अर्हैः कर्मोपपदक श्रः घातुमे शरच्? प्रत्यय शो 

स्तम्बदर्णयोः-- स्तम्ब श्रौर कणं उपपद क ^रम् श्रौर "जप्? धातुसे शरच् भरत्यय हो 

हस्ती श्रौर सूचक श्रथर्मर। 

अधिकरणे शोतेः--भ्षिकरण उप पदक “शीङ' आतुते (अच्' प्रत्यय हो । 
पश्वादिषु--पन्वादि उपपदक “शीडः घातु “अच् प्रत्यय हो । 
श्रेष्टः - अधिकरण उपपदक् "चर्, धातुर्े @' प्रत्यय दो ! भि्ठासेना-भिचा सेना 
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श्रादापे"्ति व्यबन्तम् । आदायचरः! कओं हे ताच्छीद्यानज्ञाभ्येषु ॥३।२। 

२०] एष चेत्येष छृजष्टः स्यात् । अतः ऊक_-कति-कंस-कुस्थ-पात्-ङशा-कणी- 
ष्वनञ्ययस्य ।८।३।४६। अत उत्तरस्याऽनव्ययविसगंस्य समसे निस्यं सादेशः 
स्यात्करोत्यादिषु । शअ्यस्कार' । श्रयस्कामः । शंयस्कसः । अयस्कृम्मः । श्रयस्पा- 
त्रम् । शय" सहिता कशा-्यस्कुशा । शअयस्कर्णी । शतः किम् १। गी कारः) 

शछनव्ययत्य कि १) स्वनकारः। श्रनुत्तरपदस्थस्य कि१। परमयश-कारः। 

यशस्करी विदा । श्राद्धकरः । वचनकरः । { वा-विभा-निरा-प्रभा-भा-स्काय- 
-<न्ता-ऽनन्ता-ऽ-ऽदि-वह्ु-नान्दी-क लिपि-लिवि-एलि-भन्ि-कते-चिच्र-त्े्न- 
सख्या-जङ्ा-वाह-ह-यन्त-दनु-र ष्च २।२।२२। एषु कृजष्टोऽहेत्वादावपि । 
दिवाकरः । विभाक्रर । निशाकरः 1 कम्कादित्वात । भास्करः । बहुकरः । 

स्यादि । यशस्करी विचा । यज्ञः करोतीति विग्रहे यश हति कम॑ण्युपपदे,हेतुधोस्ये धातो 
नकरजो हेतुताच्छीस्याुोग्येषु” इव्यनेन टे प्रव्यये, टस्थेसं्ञायां कोपे च ते 
टगताकारस्य भआघधघातुकव्वात् “सावघाङ्घुकाधघातुकयोः, इति गुणे अकारे “उरण् 
रपरः+ इति रपरस्वे च जाते करः इति क्ष्पन्ने, "यशस अस् कर, इव्यलोकिक विग्रहे 
«उपपदमतिङ इति समाक, “'करतद्वितसमासाश्च, इति प्रातिपदिकत्वे “सुपो धातुः 
प्ातिषदिषयोः" इति अस्तो लुकि, एकदेश्ञविद्कतन्यायेन प्रातिपदिकष्वस्थ सव्वास्स- 

ञुदार्छौ, तर्मन् परे खीस्वविवक्ञायां “यिद्डाणज्द्वयसन्ढष्नञ्ः इत्यादिना दित्वा- 
ङीपि, जनुबन्धरोपे, “यचि भम्,” इति भसंज्ञायां “यस्येति च करगतरेफोत्तरव- 
तिन अकारस्य रोपे, संयोगे क्रते, ““हट्डथाडभ्यो दौघास्सुतिस्यप्रक्तं हल" इति घ॒ 
लोपे, यश्चसः सकारस्य “सखलषोरः इति इवे “खरवसानयोर्विंसजेनीयः" इति 
विषर्भे, तस्य विसर्गस्य “ङरष्वोः इति जिह्धामृखीये प्राप्ते, तम्बाधिष्वा “अतः धक् 
निकंसङकम्मपात्रङ्शाकर्णीष्वनध्ययस्य१ इत्यनेन विसर्गस्य निव्यं सतवेयश्चस्करी” इति। 
दिवाविमेति। "करुजो हेतु” स्यतः इछन इस्युवरतंते । "दिवाङ्क-ट, इति स्थिते गुणे 
रपरशवे सौ र्स्वे विसगं दिवाकरः । एव विभाकरः, निक्चाकरः अत्रापि रजेव । भास्करः 
बहुकरः-एवकरः-हिकरः-भहस्करः-घनुष्करः-भरष्करः दतस्यादिष्वपि टे दखयाण्य- 

श्रीर् आादाय कर्मोपपदक 'वातुप्ते 2 प्रत्यय हदो । कृतो हेतु--कीँपपदक (करः धातुसे 2 
प्रत्यय हयो, देत्वादि श्रथ गम्यमान रहने पर । अतः करु-कमि--“्रत्।से पर॒ अनम्यय सम्ब- 
-न्धी विस्तगेके स्थानमे सस्व दो, क, कमि, कंसादि उत्तर पदे परे, समास्ते । 

द्दिवा-- दिवा, विभा आदि कर्मोपपदक करः धातुसे भहेत्वादि रथम मी 2 प्रत्यय ह । 



प्रकरणम् ] सुघा-दन्दुमती-रीकाद्वयोचेता । २३६६ 

एककरः । द्विकरः । अदस्कर" । षलुष्करः । श्ररष्करः । न शब्द्श्लोककसह- 
गाथवचंर्चाटुखु्रमस््रपदेषु ।२।२।२२। एषु इनो न स्यात् । शब्दकार । 
स्तम्बशङृतारिन् '२।२।२७। स्तम्बशकृतोः कर्मणोरुपपदयोः छल इन् स्यात् 1 
{व्रीहिदव्सयेारिति वक्तव्यम् )। स्तम्बकरिवींहि" । शङ्ृत्करिवत्यः ! हरते 
तिनाथयेः पशो 1३।२।२४। इतिनाथयोः कर्मणोरपपदयोरहरतेरिनि स्यासशौ 
कत्तरि । हतिहरिः । नाथं--नासारज्ख, हरतीति नथाहरि" पशुः । पशौ किं १ 
इतिहार । नाथहारः । फल्ञेघ्रहिसस्मम्भरिश्च ।३।२।२६। एतौ निपात्येते । 
चाुक्षिम्भरिः न्द्रास्तु-- अात्मोदरङुक्षिषिःति पेटुः । "ज्योत्तवाकरम्भसुद- 
रम्भरयश्चकोराः” इति सुरारिः । एजेः खश्च ।३।२।२८) ण्यन्तात् एजेः खश 
स्यात् ' श्रुद्विषदजन्तस्य सुम् ।६।३।६5॥ अरुषो, द्विषतोऽजन्तस्य च सुम् 
स्यात्खिदन्ते, उत्तरपदे नत्बन्ययस्य । शिच्वाच्छुगादि ¦ जनमेजयतीति जनमेजय. । व 3 
वसेयानि । न शब्देति । अच्रापि छ्रनो' इष्यतष्ट इति कज इत्यनुवर्तते । भत्र न टः- 
शब्दकारः ¦ अत्र"कहरोण्यंत्, इति ण्यति चृद्धौ रपत्वे सौ सतवे विसर्गे शब्दकारः 
इति रूपस् । सनम्बरशङृनोरिति। अनयोरूपपद्यो. कन इन् स्यात् । वीधेति । एतयोर- 
थयोर्गम्यमानयोरिति भावः । स्तम्बं करोति, शत् करोतीश्य्थे इनि रणे रपरस्वे 

सुग्छुकि सौ रवे विसँ “स्तम्बकरिः? शशह्ष्करिःः इति ख्ये भवतः । इरतेरिति । 

इति हरति-नाथं हरति इति विग्रहे हधातोः "हरते. इति इनि गुणे सुश्छुकि सौ 
रुस्वे बिसे प्रोक्ते ख्ये भवतः । फलेयर्रिति । निषातनमेतद् । कालशुनीति । 
खश स्यादित्यर्थः ! वातमन्रतीति विग्रहे खञि सुष्छकि “भरः इति मुमि जसि 
दीर्घं र्स्वे चिस “वातमजा सगा” इति सिद्धम् । खिनीति । खिति अभ्ययमि 
क्स्य हस्वत्वमित्यर्थः । शुनी यतीति विग्रहे वातद्युनी, इति खक्लि सुञ्छ कि 'खिष्य- 
लभ्ययस्य, इति हस्वे अरः» इति सुमि अनुस्वारे परसवर्णेऽयादेशे सौ सवे विसे 

[| ऋ । कि 

न शड्दश्छोक--शब्दादि कमो पपदकं "करुः धातुसे ट प्रत्यय नही हो । 

स्तम्बश्चकृतोः--स्तम्न श्रौर शात् कर्मो पदक “कृन्” धाठुसे "दन्" प्रस्य हो । 

नीष्ि--्तम्बशङ्ृनोरिन्ः इस सतते विदन "इन् प्रत्यय ब्रौरि भौर वस्स रथ 

गम्यमान रहने पर ही हो-रे्ा कहना चाधिये । 

हरतेईति-~-टतिः श्रौ (नाथः कर्भोपपदक म्ह धातुप्ते शन्? प्रत्यय हो; 
यदि कत्ता रहे । 

ग्रहि--'फल्ेमहि' (्रात्मम्भरि) चीर चात् कुक्षिम्भरिः शब्द भी निपातित हो । 

यजेः खज्चु-कमोंपपदक ण्यन्त ज् ते “खश्च भ्रत्यय हो सरद्धिष-अरप् , द्विषत् 



६०० मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ इत्- 

( वातश्युनीतिलरद्धंष्वज्ञधेद्तुदजडानिभ्यः खश्) 1 वातमना खगाः | 
चखिव्यनव्ययस्य ।६।३।६द। खिदन्ते उत्तप्पदे पूर्वपदस्य हस्वः । ततो सुम् । शुनि 
न्धय" । तिलन्तुदः । शद्धलहा माषाः । नासिकास्तनयेाध्मोधेश्ः ।उ।६।२६। 
नासिकास्तनयोखपदयोष्मषिटोः खश् स्यत् ( स्तने धेट, नासिकायां 
ध्मश्चेति वक्तव्यम् >) स्तनन्धय. रित्वात्-स्तनन्धयी । नाडोसुष्ल्योश्च ।३।२। 
३०) प्मधेरो खश स्यात् । ( यथासंख्यं नेष्यते ) नाडीन्धम- । नाडीन्धयः । 
मुष्टिन्धमः । जुटिन्धयः । उदि कुले र्ज्ञिषदोः ।३।२।३१। दूलमु नः \ कूल 
सुदह" ¦ वहाथ लिहः ।३।२।३२। वहः ~ स्कन्धः, तं देष्ीति-वहंलिद्यो गौः । 
्घ्रलिहो वायु"! परिमाखे पचः; ३।२।३३। पस्थम्पचा स्थाली । खारिम्पचः 

“शुनिन्धयः । पुवं 'तिदहुदः, अत्रापि खश्च । नासिकेति । खश्च स्थादिष्यथेः । स्न- 
धय. । स्तन धेरधातोः नासिका, इति खक्ष सुञ्लुकि भयादेके "अरः इति मुमि 
अनुस्वारे परसवण सौ दष्वे विसर्ग “स्तनघयः इति रूपम् । खीष्वे टिस्वान्डीपि 
“स्तनन्धयी, इति रूपम् । नाडीति । ५माधेटोः खश । नाडीं घमति-षयति वा, सुटि 
धमति धयति वा इति विग्रहे ध्माधेटोः नाडीग्ुष्टयोश्च' इति खक्ष सुज्लुकि “खिघ्य 
नव्यस्थः इति हस्वे अर्ः' इति मुमि "पाघा' इति धमादेदे सौ रत्वे विसर्गे रूपाणि । 
उदीनि। कूलसुद्रनति-कुरमुहष्ति इति विग्रहे रजिवष्टेः "उदिकूरेः इति शखक्षि 
सुञ्लुकि "अरः इति मुसि षे विसय ूखययुद्रजः 'कुख्मुद्धहः' इति ख्पे भवतः 
वटा्र इति ¦ एतयोस्पपएदयोवहेः खशित्यथः । वह र्ेटीति-जञ्च रेढीति च विग्रह 
वक्शा डिहः' इति खचि सुब्टुकि मुमि अनुस्वारे सो रत्वे विसर्ग रूपे भवतः 
परिमाण इति । खड स्यादित्यथंः । प्रस्थ पश्चतीति विषहे पचेः खशि सुख्टकि अद 
इति सुभि भनुश्वारे टापि सो दट्डयादिरोपे सपम् । खारीं पक्षीति विग्रहे "परिः 
मागे पचः" इति खश्च सुञ्लकिं 'खिध्यनग्ययस्यः इति हस्वे 'भरः' इति सुमि भनु 

श्र अजन्त को मुमागम हो खिदन्त एदके परे--ग्रग्ययक्रो ल्ोडकर  वातश्चुनीत्ि---त्रातादिं 
कर्मो५पदक श्रजादि धातुश्रोपि (वश्? प्रत्यय दयो । चिष्यनव्ययस्य--खिदन्त उत्तरपदे परे 
पूवपदको हस्व हो । नास्िकास्तनयोः--“स्तनः कर्मपपदक "ट्? धातु श्रौर (नासिका 
क 3पदकं ष्टा" घातु "खद प्रत्यय हे । नाडीमुष्ट्योश्च ~~ नाडीः च्रौर शुषिः कर्मोपप- 
दक भ्ध्मा› घातु श्रौर "वेद धातु "खश? प्रत्यय दो । यथासण्यं नेष्यते--'न!डीमुष्टयोश्चः 
इस सूत्रम "यथासंख्य परिभाष की प्रवृत्ति श्ट नदीं है। उदधि दुरे--पकूलः कर्मोपपदक 
“उत् उपसगेक “रुन श्रीर् वहः धातुते श्वश्च प्रत्यय हो! वषहाभ्ने लिहः--“वहः श्रौर 
"अञ्जः कर्मपरपदक "लिट् धातुसे '्च्य' प्रत्यय हो । परिमाणे पशच्चः-प्रिमारवाचवि कर्मोप्प 



्रकरणम् सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४०१ 

कटाहः \ मितनखे च २६३४) पएत्योः कर्मणोरुपपदयोः पचेः खश् 
स्यात् । मितम्पचा ब्राहमणी । नखम्परचा यनागूः । विध्वरषोस्ट्द्ः 
॥३।२।२५। विधुन्ठदः 1 शरुमतुदः । शश्र ललार योद श्ितपोः ।२।२।३६। 
“दस् यगमित्यसमथंसमासः, दृशिना नजः सम्बन्धात् । श्रसूर्यपश्या राजदाराः । 
ललाटन्तपः सुः ! प्रियवशे वद्; खच् ।३।२।६८। ्रिय॑च्द्" ! वशवदः 
( गमेः सुपि वाच्यः) मितङ्गमो दस्ती । (विहायसो बिह च, खच्च डिद्वा 

स्वारे सौ र्स्वे विसर 'खारिपष्ः इति रूपम् । कटाह इति परिमाणार्थघ्योतनयेति 
बोध्यम् } मितनखे चेति ¦ पचः खे } मित पचति-नख पच्दतीत्ति विग्रहे मितनखे ण्ड? 
इति खद "अरः› इति सुमि अनुर्वारे टापि सौ हटङ्यादिरोपे ममितपचाः 'नखप- 
च, इति स्पे ! परिमाणमिक्ताथस्वात् परथगुक्तिः } विध्वरषोरि ति । जनयोर्पपदयोरतुदः 

खकश्शिस्य्थः! {विधं तुदत्ति, अर धुदतीति विग्रहे 'विध्वस्षोः, इति खशि सुब्लुकि (भरः 
इति मुमि अनुस्वारे सौ स्स्वे दसं रूपसिद्धः। श्रयेत । "असूर्य इति असाम. 
थ्यऽपि समासः, निपातनात् । जसूयं-सूयं न पश्यम्ति इस्यर्थे-द्चधातोः “सूरय, 
इति खश्च निपातनाश्नन्समासे नेप सु्लकि असति सुमि अनुस्वारे "पाघ्राः इति 
पश्यादेरो टापि जसि श्रथमयोः इति पूर्वसवर्णे स्ये विसर्गे “लसूर्यपश्याः” इति 
रूपम् । एव टलारतपः इत्यत्रापि तपधातोः खञि स्मि सौ स्सवे विदे रूपमवदेयम्। 
प्रियवद । प्रिय वदतीति भ्रियमिति कमंण्युपपदे वद्धातोः खचि, खचयोरोपे, उपपदसमासे 
सुपो लुकि, ““अरद्विषद्जन्तस्य सुम्” इ त खिद्न्ते वद् इ्युत्तरपदे पूर्वपदस्य प्रिय इर्यस्य 
सुमि, उभि गते, अनुस्वारे परसवर्णे च छते समुदायस्य विभक्छिकायं च तस्सिद्धिः। 
ममेः सुपीति । सु बन्तोपपदै गम्धातोः खेच वाच्य इध्यथः । मितगसो हइस्तःति । भितं 
गच्छतीति विद्रे “गयः सुप वाच्यः इति खच्च सुब्छकि अरः इति सुमि 
खनुस्वारे परसवर्णे कदन्तष्वास्ातिपदिकरवे सौ स्त्वे विसर रूपस् । विद्ायस इति । 
अन्नापि गमेरिस्यजुङ्कप्यते। तेन विहायस वाद्रमे* खच तस्य चा इत्वमिव्यथः। 

तानि मनमि 

दके "पचः घातुस्त "खशः प्रत्यय हो । 
मितनखे च~--“मित्त शरैर “नख कर्मोपपदक (प् धातुसे ष्टशः प्रत्यय हो । 
विध्वरषोरतुद्ः--विधु" शनैर श्ररषः कर्मोपप्दक "तुद्" धातुत्े टश" प्रत्यय शे! 
अद्ुयरखारयोः-“ सूय छीर (दला2' कर्मोपपदक दश्? धातु श्रौर ^८पृ” धातुसे 

"छद" प्रत्यय हो । 

प्रियद्दोः-~-ग्रियः रौर "वक्षः कर्मोपपदक 'वद्* धातुसे खच् प्रत्यय हो । 
गमेः- सुबम्त क मोंपपदक् गम्? धातुसे 'खच्' प्रत्यय हो-रेस्ा कहना चादिये । 

विहायसो -' विद!यस' उपपदक “गम्” ७ ठुसे “डच्! हो र विहायस् शब्दको "विदः देश 

रदे म 
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वाच्यः ) विहङ्गम । विहङ्गः । भुजन्गमः । युजद्नः ॥ द्धिषध्प त्योस्तपेः ।६। 

२।३६। खचि हस्वः 1६।५।६७॥ खचि परे णौ उपधाया" हस्वः स्यात् । द्विष- 

न्तं, परं वा तापय॒ति-दविषन्तप । परन्तपः । वाचि यसे तरते ।३।२।४०। खच् । 

व(चंथम-पुरन्दरो च ।६।२।६६। वाक् पुरोरमन्तत्वं निपात्यते । वाचयमो मौनघ्रती । 

रते किम् १। अरशक्त्यादिना वाचं यच्छतीति वाम्याम. । पू सवयोदरिसहोः 
।३।२।४१। खच् स्यात् । पुरं दास्यतीति पुरन्दरः । सवं सहः । भगं दारयतीति 

षव -9 

विहादेशश्च नित्यः । विहायल्ा गच्छुतीस्य्थं “विहायः इति खचि विहादेशे 

खुञ्लुकि अरः इति सुभ्यजुस्वारे परसवे खचो डित्वपक्ते डित्वस्ामर््यादमोरोषे सौ 

रुत्वे विसर्गे “विहङ्गः, इष्येक रूपम् । यदा डिप्वं न स्यात्तदा विहङ्गमः” इति ह्ितीयं 

रूपम् । तद्वत् सुजाभ्यां सुजा गच्छतीति विग्रहे खचि खचो वा डिरवपद्चे टेरपि 

सौ रघवे विसे खजंग. तदभावे श्युजङ्गमः, इति द्वितीयं रूपम् । दविषदिति \ 

एतयोः परयोस्वापेः खच् स्यादिस्यथंः । (चि हत्वेति । सचि परे णवुपधावाः इश्वव्व- 

भिस्य्थः । द्विषन्त परं वा तापयतीति विम्रे खचि सुड्टुकि “ह्विषन्-तापि-अ, र~ 

तापि~ अ, इति जाते “खचि हस्वः इति हश्वसवे “भेरनिटिः इति णेरोपे “अरः इति 

सुमि अनुस्वारे परसवे सौ रत्वे विषगे अन्त्वंतिनौ विभक्ति पमाश्निध्य नन रोपः, इति 

नरोपे "हिषन्तपः, परन्तपः” इति सूपे भवतः । वचोति। बताये गम्ये वाङूक्ञब्दोपपदे 

यमधातोः खच स्यादिव्यथः । पाचयमेति । निपातनस्रामध्यांत् खचि परतोऽमन्तस्व- 

वसेयम् । वाचयम इति । वाच यच्छतीति विग्रहे "वाचि यमो चतेः इति खचि ष्वा 

चयमपुरदरौ च, इति निपातनादमन्तव्व सौ रष्वे विषे "वाचंयमः, इति उदाहरणम् । 

बताभावि ततु वाम्या मः इति। वाचं यच्छतीति विग्रहे णौ खचि सुञ्छकि जरत्वे उपधावीधं 

सौ रू विस्म "वाग्यामः, इति रूपस् । पूः सवंयोरिति । एतयोरुपपदृयोः दारिसहोः 

खन् श्यादि्यर्थः । पुरदरः-नवं सदः । घुर् द्रति, सवं खहति इति विप्रहे षूः 
सर्वयोः इति खचि "खचि हस्वः? इति दरिदंस्वत्वे सुज्छकि अरः” इति सुमि 

भनुस्वारे सौ रूवे वि "पुरदरः “सवंघहः” इति सूपे भवतः । "कथ भद्रेति' 
बाहुलकात् खचि सुमि खूपमिति भावः। स्ाङूरेनि। एवूपपदेषु सपु कषचाताः खच् । 

हो तथा वह "खच्" {डत् दो, विकटपते-सा कना चा्हिवे। हिदस्रयोस्तापे-"द्विषतः श्रौर 

(पर) कम पपदक ण्यन्त स्तप्› घातु खच्? प्रत्यय दो । खचि हदः - “वच्” परक “णिः के 

परे धातुकी उपधाको हस्व हो , वाचि यमो व्रते-~“वाच्' उपरदक “वम्, बातुसे (चुः 

प्रत्यय हो, त्रत अ्रथंमं । वाच॑थमपुरन्द्रौ च~-उच् प्रत्ययं निष्पन्न "वाच् > यम' पपुर् > दार 

ठेसी स्थिति वाच् रौर पुर रो श्रमन्ततव निपतन हौ । पूः सवंयोद्रिषहोः--पपुर भीर 

सव॑, कर्मोपपदक् ण्यन्त @ धातु तथा “सई” धातु “खच् प्रत्यय हदो । 



श्रकरणम् ] खुघा-हन्दुमती-रीकाद्योपेता । ४०३ 

भगन्दर इति कथम् १ । बाहुलकात् । सव-कूला-ऽश्र-करीषेषु कषः ।२।५।४२} 

सवह्ृषः खलः! कूलङ्कषा नदी । अभ्रहषो वायुः । करीषङ्कषा वात्या । मेघत्ति- 
भयेषु ऊजः ।२।२।७३। मेषङ्कर. । ऋतिङ्करः । भयकरः । भयशब्देन तदन्त- 
विधिः । अमयह्र' । स्तेम-प्रिय-मद्रेऽण् च ।२।२-४) एष इजोऽग् स्यात् । 
चात्वच् । त्तेमड्कर | च्चेमकारः । प्रियङ्करः । प्रियकारः" ! मद्रहरः 1 मद्रकारः । कथं 
तहिं श्र गरम्माः च्ेमकरा.` इति| कमण. शषत्वविवक्षाया पचायच् । एव गङ्गाघर- 
भूषरादय. ¦ आहिते भुवः करणभावयोः 1३) २७२) खचृस्यात् । श्राशितो व- 
त्यनेन--श्माशितम्मव चश्रोदन । आशितस्य भवनप्--्राधितम्मव । सज्ञायां 

सर्वंकष इति । सवं कषतीति विग्रहे "सर्वद्र इति खचि सुच्छुकि सुभ्यनुस्वारे पर 
सवणे रखे विसर्गे रूपम् । एव शदूरुकषा, अत्रापि खि मुमि टापि सौ हटडमथादिरोपे 
रूपं बोध्यम् । अञ्चकूषः' अत्रापि खचि सुमि रूपस् । करीष कषा? अन्न खचि सुमि 
टापि सो हट्ङ्थादिरोपे खूपलिद्धिः । मेधिभवेभ्विनि। एषपपदे्च करजः खच् स्यादि- 
स्यथः । मेवकः- समि करः-भय रः इति । मेघ-ऋति-मय-वा करोतीति वग्रहे खचि 
सुष्टछकि 'अर"» इति मुमि गुणे रपर््वे सौ सवे विसर्गे रूपाणि । शयेन विधिः, इति 
भाष्ये रप्टोक्तबाद्धयश्चब्देन तदृन्तविधिस्तेन भयान्तादपि खजत्यथेः । (जमकर 
अन्न खचि मुमि गुणे सौ सूते विषे भम वकरः इति रूपए । क्षेभति । एषूपपदैषु 
छनः खज्ञणो । क्षेमक । केम करातीति विधे करजः शतेमप्रितः इति चकारास्वचि 
भुमि अनुस्वारे परसवे गुणे सो रत्वे विषे 'तेमकरः इति खूपम् । यदाण् स्यात्तदा 
द्धौ मुममावे सौ रष्वे चिस “तेमकारः'। एवं मदकूरः-मदकारः, प्रियकरः-प्रियकारः 
इति रूपाणि बोध्यानि । कथ न^तेमकराः इति पचा्यवि गुणे रूप स्यादिध्यथः एवं 
गगाधरः भूधरः अत्रापि पचाद्यनेवेति आवः। च्राधित शी । पतदुपपदाद्धवः खच 
स्यादित्यथः। आज्ञितोपपदे करगणमावयोर्थं भूधातोः खजित्यथंः । आशितो भवस्यने 
नेति करणां भूधातोः आशिते सुवः करणभावयोः, इति खचि सुन्छक्छि “अङ् 
इति सुति भनुस्वारे परषवगं गुगेऽदते सो स्तरे विमर्गे ठ 'जाकित्तम्भवः, इति 
रूपम् । भावाथ तु आाल्लितस्य मवनमिति विग्रहः, रूपसिद्धिः प्रोष्वत् # सज्ञायामिति । 
भ्त नियमने 

॥ नीर 

सवङुख--कम सन्ञक सव, कूलः श्रन्न श्रौर करीष सुबन्त उप्पदक् ' क्ष् धातुक 
‹ खच › प्रत्यय हो 

मेवदि-- पेष, भति भ्रोर् भय कर्मोरपद्रक कर" ष।तुते ३.खच' प्रत्यय हो । 

तेभप्रिय--तेम, प्रिय सदर कमोपपदक छ" घातुमे “त्रण' प्रत्यय श्रौर चक्रासत् '्ठच 
प्पर्यय भै दो, 

जाशिते--युदन्त भाशितशम्ड उपपदक^भू' धातुवे “खच्! प्रत्यय हो, करण ओर भामे 
संज्ञाया पमोरपदक ख, तु भादि धातुरपि 'च्' परस्यय हो, संशमं । 



४०४ मध्यसिद्धम्तकोसदी- [ कृत्- 

श्रतचजिधारिखदहि तपिदमः ।३१२।४६] खच् स्यात् । विश्वं बिभत्तीति विश्वम्भरः 
रथन्तरं साम ¦ शत्रुक्लयो हस्ती । युगन्धः पवतः । शत्रुंसहः । शत्रुन्तपः । 
अरिन्दमः । गमश्च ।३1२।४७] इतज्ञमः । अन्तात्यन्ताध्वद्रपारखवोनन्तेषु 
ड; 1३।२।४द्/ गमेडः स्यात् । अन्तग । ( सवं्रपक्नयोरिति वाच्यम् ) 
सर्वत्रगः \ पन्न = पतितं गच्छतीति पन्नग" । ( उरसो लोपश्च ) उरसा गच्छु- 

तीति-उरणः ¦ ( खुदुगेरधिकस्से ) उखेन गच्छव्यत्र-सुगः । दुः । 
शिवेन 

खुबन्तोपपदेपु सुत्रनिर्दिषटधातुषु सखु संज्ञायां खजित्य्थेः । विश्वमिति! 
वस्तुतस्तु सं्तायां न . विग्रहः । किन्तु विश्वमिति सुबन्तोपपदमिति र्फोरणा. 
येदमित्यवसेथस् । श्घातोः 'सन्लायास्र हति खचि गुणे रपरषे सुग्लुकि “अरः, इति 
सुमि सौ स्व्वे विसगें "विश्वम्भरः इति रूपम् । एव रथतर साम । शचुजयो हस्ती । 
युभधरः पवतः । शचरुतपः । अरिन्दमः । इत्यादिषु खचि सुमि रूपमिति बोध्यम् \ 
गमह्वेनि । सुबन्तोपपदाद्गसरघातोरपि खजिस्यथः । सुतोपपदादुद्ितीयान्तात् गम् 
धातोः "गमश्च इति खचि “अरः; इति मुमि अनुस्वारे परसवर्णे सो रुते विसे च 
छते "खुतङ्घमः इति रपस् अन्तास्यन्तेनि । डविधानसामथ्यात् खचो निषत्तिः । 
ध्यमश्च' इत्यतो गम इति, अत आह--गमे इत । पुपूपपदेषु गमेडः स्यादिष्यथः 
श्नन्तग श । अन्तमन्ते वा गच्छुतीस्यथे "अन्ताः इति इप्रत्यये डितचवेसामथ्याटटेकूपि 
सौ रते विखर्ग “अन्तगः इति रूपम् । सववत्रेति एतयोर्पपदयोगंमेडं इस्यर्थः । 
सवेत्रगः, पन्नगः । एतयोदपपदयोः गसघातोः 'सवन्नपश्नगयोरिक्ति वाच्यम्, इति 
वार्तिकेन इप्रत्यये इडष्वाटृटेरोपि सौ सत्वे विसर्गे सरव॑न्रगः, “पन्नगः, इति सूपे 
भवतः! उरस 'इति । उरश्खपूवं पदाद् गम्रघातोडः स्थात्तस्पूवस्योरक्ोऽन्तरोपश्चेस्यथः । 
उरसा गच्छतीति विभ्रहे गसधातोः इभ्रस्यये 'उरसोखोपश्चः इति सरोपे टेखेपि क्षौ 
स्ते विसर्गे रूपम् 1 खद्रोरिति ! अधिकरणा्थें गम्यमाने सुदुरोः पू्पदुयोः सतो 
गसधातोडं इति भावः । पुगः दगः हति ! सुदुर पएर्वपदाद् गसधातोडभत्यये टेरोपि 

क [1 

गमश्च--कर्मोपपदक "गम्" घातुसे “खच्, प्रत्यय हो, सन्मे । 
भन्तात्यन्ता---ग्रन्तादि घुबन्तोपपदक "गम्? धातुसे € प्रत्यय हो | 

सर्वज्न-“स्व्रः भौर (वन्नः कमौपपदक "गम् धातुसे !डः प्रत्यय हो, ठेसा कहना 
चाहिये । 

उरसो-ए॒बन्त “उरस्? रब्दोपपदक “गम्” घातुसे ड प्रत्यय हो शौर “दिका 

लोपभी दो) 
सुदुरोरधि-“छ" शौर "दुर'खपपदक "गम्, धातुसे “ड' प्रत्यय हो, श्रविक्षरण ॒श्रथेमे । 



प्रकरणम् सुधा-दइन्दुमती-रीकाद्वयोपेता 2०५ 

८ अन्यत्रापि दश्यत इति वाच्यम् ) प्रामग- ! ( ड च विहायसो विहादेशो 
वःच्यः ) विहगः। आशिषि हनः ।३।२।२६॥ हन्ते" कम॑प्युपपदे डः स्यादा- 
शिषि । शत्र वभ्यत्-शप्रदः । आशिषि मिम् ४1 शत्रुघातः! ( दासवाहनो-ऽ 
शन्तस्य च टः संज्ञायाम् ) दाश्णब्दे उपपदे श्रादपूवडन्तेरण् स्यादकारथा- 
ऽन्तादेशो वक्तव्य इत्यर्थः । दार्वाघाटः ¦ (चारो वा ) चार्बीघाट । चार्वाधा- 
तः ॥ शपे केहातमसोः ।३।२१५०} क्तेशतमसो- कर्मणोरुपपदयोरपपूर्वाद- 
"तेडंः । अनाशीर्थमिदम् । क्लेशापहः पुत्र" । तमोपहः सूर्य । कुमारशीषं- 

सो रुत्वे विसर्गे घुगः, षुः, इति रूपे भवतः । भ्र्यत्र पोगि । अन्यस्मि्नप्युपपदे 
अधिकरणार्थं गमरधातोडेः हश्यते इति भावः । यरामग । भामे गच्छुतीव्यथं गमूषा- 
तोडश्रव्यये टेल पे सौ रत्वे विसर्गे श्रा मगः, इति ख्यम् । उ वेपि! विहायसः परस्य 
ममघाताडः स्यात् । तस्पंस्य विहायसो विहादेश इत्यथः 1 विहग शनि । विहायसि 
रच्छुतीस्यथे गमघातोडंग्रस्यये विहायसो विहादैश्षे टेरुपि सौ रखे विसर्गे "विहगः, 
इति रूपम् । आशिष हन इति । सुबन्तोपपदे हन् बातोराशीरथं डः स्यादिव्यर्थः। 
श्नं वध्यादित्यथ हनूघातोः “आशिषि हनः, इति इप्रत्यये टेरोपि सुम्टुकि सौ रशे 
विसर्गे शुः? इति रूपम् । आश्ीर्थाभाषे शश्ुहन् इति स्थिते घनि (हनस्तोऽ- 
चिण्णलोः इति नस्य तसे अत उपधायाः, इत्युपधादीर्चं 'होहन्तेः, इति खेन घत्वे 
सो रसवे विसर्गे 'शवातः इति रूपम् 1 दारेति । स्पष्टोऽर्थः । दार्वाार इति, दास् 
पूवंपदाद्नूधातोः दारावाहनः इति अणप्रव्यये (दार-भा-हन्-भः, इति स्थिते उकारा. 
न्तादेशे हो हन्ते." इति कुत्वेन हस्य ध्वे यणि “अत उपधायाः, इति उपधादी्ं 
सो र्वे विस “दार्वाघाटः इति रूपय ! चास वेति । चारूपपदेआहन्घातोरणटकार- 
कारश्वान्तादेश इत्यथः! चास-आ-हन्-अ इति स्थिते टकारान्तादेशे शो हन्तेः. 
इति घत्वे यणि उपधादीचे सौ स्सवे विसर्गे "चार्वाघाटः इति । यदा टकारान्तादेशो 
न स्यात्तदा “हनस्तो इति तत्वे घव्वे उपधादीर्े सौ स्व्वे विसर्गे "चार्वाघधातः, इति । 
करेशापहः--तमोपद इति । केशान् तमांसि चापहन्ति इत्यर्थे .अपेश्टेशतमसोः' इति 0 
भन्यत्रापि-- अन्यान्य सुबन्तोपपदं रहन पर भो "गम् धातुसं ङ" प्रत्यय दो-- रेता कहना 
चादि । डे च विहायसो--“ड' प्रत्यये परे विहयसपो विह रदिश हो-देसा करना 
चाहिये । आर्िषि--पुबन्तोपपदक "हन्? धातुप्ते डः प्रत्यय हो, श्ररिष अथैते | 

दारावाहनो--एन्त (दार शब्दो पपदक आड. पूवक “दन्, धातुते रण? प्रत्यय हो 
शरीर दकारान्त देश भी हो । चारौ वा~-एवन्त प्वारु रब्दोपपदक शाङ्पूवंक “हन्? 
धातुसे 'श्रण्? प्रत्यय हो श्रौर ठकारान्त भ्रादेश दो, विकल्पते । अपे करेश-- वर्य, भौर 
“तमस्, कमो पपदक़ हन्” घातु ड' प्रत्यय हे, कुमारज्ञीष॑-- कमारः शर "शिर कमो" 



७०६ मध्यसिद्धान्तकोवुदी- [ त्- 

योशिनिः ।२।२।५१। कमारशीष्योः कम॑णोरपपदयोैन्तेर्णिनिः स्यात् । कफुमार- 
घाती । शिरस शीर्षभावो निषा्युते । शीरषवाती । लक्षे जायापत्योच्क्. 
।३।२।५२। जायापत्योः कर्मणोरधरवदयोरदनते्टक् स्या्लक्षणवति कत्तरि । जाया- 

वनो ना। पतिष्नी ्ली। शअमनुष्यकर्दके च 1३।२।५२॥ अमलुप्यकदरकेऽयवततः 
मानाद्न्तेः कमण्युपपदे टक् स्यात् । जायाघ्नर्तिलकालकः ! पतिध्नी पाणिरेखा । 

पित्तघ्नं धृतम् । श्रमचुष्येत्ति किम् । आखुघातः श्रः । श्रथ कथं बलभद्रः 

परलम्बध्नः", शन्नः, कृतघ्न इत्यादि १ 1 मूलविभुजादित्वात्सिदम् चोरघातो नग. 

रातो हस्तीति ठु बाहुलकादण् । शक्तौ टस्तिकपारयोः ।२।२।५७। शप्त 

इप्रत्यये टेकोपे सो स्वै ।वसर्गे बरेशापहः तमोपहः” इति रूपे भवतः । ऊमारेति 

एतयोः कर्मगोरूपपद्यो्गिनिः स्यादस्य्थः । सच इन्तेरेवेति भावः । ङमारं हन्तीति 

विथहे ऊमारमिखि ह्वितीयान्तो पपदात् कुमारश्षीषयो्णिनिः इति णिनिम्रव्यये ्हनस्तोः 

इति तष्वे होहन्तेः' इति घष्वे सुन्लुकि सौ “सौ चः इव्युपधादीषै सोलेपि "रोपः 

इति नकोपे कुमारघाती, इति रूपम् । तद्वत् शिरः हन्तीति विग्रहे णिनिरिस्यादि 

बोध्यम् । लक्तण इति । पएतयोरूपपदयोः हन्तेष्टगिव्यरथः 'आक्िषिहनः१ इत्यत हन 

इस्यनुवतंते । छण चिन्ह ॒तरिमन् धोव्ये हन्तेष्टगिस्यथंः 1 जायाघ्नो ना । जायां 

हन्तीति विग्रहे रकि टकयोकछपि सुच्छुकि जायाहनू-ज, इति स्थिते महन, इ्युप 

धालोपे हो हन्ते. इति त्वेन घस्वे सौ हते विसर्गे (जायाघ्नो ना! इति रूपम् । 

द्व पतिष्नी खी । टक्रि सुक उपधारोपे घत्वे "दिय्ढाणन्! इति डीपि सौ 
'हल्डथादि कोपे "पतिष्नी' दति रूपम् । मनुभ्येनि । न विद्यतेम जुष्यः कतां यस्य 

तस्मिन् । अमनुष्यकरतैडे अथं हन्तेषटगिस्यर्थः। पतिध्नी= पाणिरेखा । जाय।ध्नस्तिङकः । 

पित्तघ्नं ध्रम् । रूपसिद्धिः प्राग्वत् । घमनुष्येति किम् । तदु मावे रणः इस्यनेनवे 

निरवाहमरसगे तस्सूज्रवैयर्यापत्तिः स्यात् । माखुधातः। जखन हन्तीति विग्रहे कमण्यणु 

इति अणि सुब्लुकि "हनस्तो, दति तत्वे "हो हन्तेः इति घष्वे उपघादीयं सौ स्व्वे विसे 

“आखुघातः, इति रूप सिभ्यति । प्ररुम्बष्नङृतघ्नयोः सिद्धिमाह ~ 'मूढविथुजा- 

दिभ्यः कः इति कप्रस्यये शामहनः इति उपधारोपे "हो हन्तेः इति घत्व सौ स्तवे 

विसमऽनयोः रूपसिद्धिः फति 1 चोरघातः, नगरघातः इति सु बाहुल्काद्णि बोध्या. 

विति विति भावः । शक्तौ इस्तषपाटयो. ^ शक्तौ _चयोत्ये _ मुम्यकलके हन्त शक्तौ हस्ति पाश्यो. , शक्तौ द्योत्ये मरुष्यक्के हन्ते 

पपदवः *इन्? घातुसते "शिनिः प्रत्यय हो धनौर "शिरस्! को "शीषे" निपातन हो । 

ङष्ठृणे जाया--'जायाः भौर "पतिः कमो पपदक ददन्? षाठुमे (यक्? प्रत्यय हो, ल्ञण- 

रत् कर्तां गम्यमान रहे तो । अमनुष्य--रमंसक्ञक छबन्तोपपदक “8न्" धातुत्ते क्, प्रत्यय 

दो, मलुप्यवदके भिन्न श्रथंमें । शक्तौ हस्ति - हस्तिः ओर (कवाट, कृमपपदक ` "हन्" 
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गम्यायां हस्तिकपाटयोः कर्मणे तपपदयोःतेशक । मरुष्यककाथमिद्म् । दसि 

ना । कथपारघ्रश्चोरः । 'काषटिति पारान्तरम् ) पाणिघ-ताडघो शिदिपनि 

२।२।५५। एतौ निपात्यते, शिल्पिनि करि । पाणिघः । ताडघः । शिनि कि १। 

पाणिघात- \ ( राजघ उपसङ्ख्यानम् }) राजानं हन्ति-राजवः । अच्यछु- 

भगस्थूलपलितन य्या<न्धरपरियेषु रव्यर्थष्वच्चो इञः करणे स्युन् ।३)२।५६॥ 
एष च्न्य्थेषच्वयन्तेषु कर्मसूपपदेषु दलः द्युन् । अनाढ्यमाव्य ङुवन्त्यनया-्ाच्य- 

इरणी । अन्धौ विम् ? आव्योकुवन्तयनेन । कन्तंरि खवः लिष्ुचखुकञयौ 

1३।२।५७॥ चाव्यादिषु च्न्यैष्वच्व्यन्तेषु भवतेरेतौ स्तः 1 अनाढ्य अव्यो भवति- 

आढ्यस्भकिष्णु" । श्रायम्भादुकः । सर्सुट्धिषट्रडदहयुजबिदमि दच्छिदजिः 
नीराजासुपसमेऽपि किप् 1 २।२।६९॥ एभ्यः क्रिप्स्यादुपसगे सत्यसति च खप्यु- 

पदे \ युसत् । (सदिरप्रतेःरिति षः । उपनिषत् । अण्डस्. । असुः । मिन्नद्धिट् । 

गिव्य्थः | हस्तिष्मे ना, हस्तिनं हन्तीति विश्हे हन्धातोष्टक सुडलुकि गमहन? 

इव्युपधारोषे "हो हन्तेः, इति घे नरपे सौ स्तवे विसगे “हस्तिर्नः 

इति रूपं भवति । पणिधताडषं। पतौ निषाववेते शिल्पवति । शिर्पामावेऽणि पारण. 

घात. इति रूपम् । राज्वेनि । राजान हन्तीव्यथें "राजघः" इति निपात्यते । व्यभ. 
गेति । ख्युनिव्यर्थः । जनाटयमाढयं कुर्वन्ति जनयेतिविग्रहे ख्युनि सुजञ्छकि "जाडथ- 

~यु, इति स्थिते आर्घधानुकस्वाद् गुणे रपरे “ुवोरना्ौ" इर्य न खिच्वात् पूवंपदक्य 

"लसः, इति सुमि अनुस्वारे परसदणें नस्य णघ्वे डोपि सौ हलडवादिखोपे जाढयङ्क- 
रणी, इति रूपय । कतरीति । “भाढयसुभग” इव्यतः च्व्यर्थष्वच्वाविति अनुवतते 

अत भाहु--माव्यादिष्विति । अनाय आढयो भवति आढयमविष्णु" । =न्यथं 

भूषातोः खिष्णुचि गुणे इडागमे 'खअरः› इति ुमि अचुसवारे सी स्वे विग “आर्य. 

भविष्णुः ! अनाडथ लादयो भवति “अाट्यमावुकःः भूचातोः सुकल जिष्वाद्बृदधी 

आवादेशे अर» इति सुमि अनुस्वारे परसवर्णे सौ सत्वे विसर्गे अडथम्माञुकः इति 
रूपम् । सत्वदविषेति। अपिसामर्थ्यादसस्युपसर्गोऽपीति ज्ञायते । दिवि सीदति इति 

धातुसे क्, प्रत्यय हो, मनुष्यकतृक श्रथ । 
पाणिघ-शित्पी यदि कर्तां दो तो, पाणिषः भ्रौर म्ताडधः निपातन हो । 

राजघ--भ्राजध) यह निपातन हो । भाल्य---च्न्यथंकं (अमूततद्धावाथैक) अरन्यन्त कम~ 

सज्ञक श्राठ्य, सुभग, स्थूल, पलित, य्न, श्रन्थ श्रौर प्रिय उपपदक "कृन्" धातुसे “ख्युन्, प्रत्यय हे । 

' कर्तरि भुवः--च््यथक अच्ज्यन्त श्राव्यादि कभोँपपदक “मू› षातुतते "खिष्णुच्! श्रौर 'खुकञ् 

प्रत्यय हो, कातमिं । सस्सुद्धिषद्ु-उपसगं श्रथवा भ्रलुपसगं वन्त उपपदक सदोदि धातुरपि 



६०८ मभ्यसिद्धाभ्तक्षोमुदी- [ कत्- 

प्दविद 1 भित्र । प्रघ ¦ गोडक् । प्रधुक् । ्रश्वयुक् । प्रयुक् ) वेदवित् । नि- 
वित् । इत्यादि । ( श्घ्रश्रामाभ्यां नयते वाच्यः) अग्रणीः । आमी! 
भजो पविः ।३।२।६२। भजेशपसगे ऽनुपसरगऽपि युबन्ते उपपदे च णिः स्यात् । 
अंशभाक् । प्रभाक् । श्यदो.ऽनन्ने ।३।२६८ श्दैरने सुबन्त उपपदे विर् 

विग्रहे सद्धातोः "पटु इति किंपि 'उपदेरोऽजनुनल्षिक इत्" इति इकारस्य, तततः 
“रुशक्रतद्धितेः इतति कस्य च दइष्व्लायां छोपे उस्य 'अपरकः इति अणृक्तसक्ञायां 
वर्कस्य, इति वरोपे सुञकिं "दित उत् इति उदन्तदैे यणि सौ हल्ङयादि- 
रोपे श्यु्तत्, इति रूपम् । “उपनिषद् उपनिषूर्वात् सदुधःतोः (सस्सु, इति क्षिपि 
किपः सवापहारिलिपे खदिशपरतेः, इति षषे सौ हद्डयादरोपे “उपनिषत्, इति 
रूपम्र । भ्र'उ प्रथ. । भण्ड सूते इति विग्रहे अण्डमिति द्वितीयान्तोपपदात् तथा 
प्रपूर्वात् षुडघातोः सस्सू" इति क्रिपि किभरो रोपे "धाव्वादैः षः सः, इति सत्वे सुञि 
सो सतवे विरभ च कते "अण्डसू" श्रमः, इति रूपे मवतः । मिवरदिर् प्रदिट् ¦ मित्र 
दीति विग्रहे भित्रमितिशृ्मोपिपदात् तथा प्रपूर्वाचद्विष् धातोः छ्िपि कपो छपे 
सुश्रि सौ दक्यादिरोपे जश्त्वेन इव्वे "वावस्ानेः इति र्व्वे भभमित्रष्ठिट्- 
म्रह्विदः इति रूपे भवतः । मित्रधक-प्रघक्। मित्र द्रह्यति इति विग्र कर्मोपपदात् 

परपूवाच्च द्रहघातो. क्रिपे क्रिपो रोपे सुब्डुकि सौ ष्वाद्हः इति वा इत्वेन 
घत्वे "एकाचो, इति भष्सेन धवे हटङवाद्कोपे जश्से वा चत्वं "मित्रघ्रुक्-भित्रधुग- 
प्रक प्रघग्, इति रूपाणि भवन्ति । यदा ङुरवं न स्यात्तदा "होढः, इति ठते जश्ष्वेन 
डते वा रत्वे मित्रधरड-सित्रघट् प्र्ड प्रघट् , इति रूपाणि भवन्ति । गोधुक् , प्रधुक्! इति 1 

गा दोग्बीति करमो पपदात् प्रपूर्व दुहधातोः कपि क्रिपो रोपे सुष्टुकि सौ दादेः 
इति घत्वे (एकाचो? इति भस्स्वे गस्वे क्वे 'हरुड्याभ्यः, इति सोरपि 'गोधुक्-ग्रुक्ः 
इति रूपे सिध्यतः । ् रश्युक्-प्रयुक् । अश्वं युनक्ति इति कर्मोपपडात् प्रपूवांच्च युजि 
रधातोः किंपि क्रिपो रेपे सुब्लुकि सो “चोः ऊः इति कथे (अश्वयुक् प्रयुक्, इत्ति 
रूपे सिद्धि व्रजतः । त्रेदवित्-निवित् । वेद् वेदानू वा यैत्ति इति 'कर्मोपपदात् निपूर्वाच 
विद्धाकेः किषिं कपो रोपे सुञ्छकि सौ हट्डयादिरपे दस्य वा चतवं "वेदविद्, बेद्- 
वित् , निविद्-निचित्? इत्ति रूपाणि सिध्यन्ति । श्र्र्यामस्यामिति। अप्रमाम वा 
नयति इति विग्रहे क्मोपपद्ात्नयतेः सपु? इति क्रिपि कपो छपे उुन्छुकि “अग्र 
आमाभ्यां नयतेणो वाच्यः, इति नस्य णवे सौ रसे विक्त 'जव्रगीः श्रामणीः, इति 
रूपे साधुनी । सजो ण्विरिषि। सोपपदाद्वजो ण्विः स्यादित्यथः । अशभ कू-प्रमक् । 
म्प लय हो । जम्रमामाम्या-- प्च तथा माम च्न्दस पर "नाः भावुकं जक्लरको कार 
दो । अजो ण्विः--उपस्षगं या श्रनुपक्तगं सुबन्त उपपदक (मजः धातुते "ण्विः प्रत्यय हयो) 
जदोऽनन्न--प्रन्न शब्दे भिन्न सुबन्त कर्मोपपदक द, घातुपे (विद् प्रत्यय हो । 



प्रकरणम् | खुघा-इण्डुमती-डीकद्धयेएपेता । ४०६ 

स्यात् । श्राममत्तीति-आमात् । सस्यात् \! शनक्ने किम् १} च्रन्नाद्ः । 
नःज्ये च ।६।२।६६॥ कर्मसञ्जञके कव्यशब्दे उपपदे अदेर्विट् । पूर्वेण सिद्धे वचनं 
वाऽसस्पेत्ि प्राप्ताइण्वाधना्थेम् । कम्यात्--श्याममाससक्षकः । दुहः; कपु घश्च 
१३1२० दुहे. सप्युपपदे कप् स्यात् । घश्वाऽन्तादेश । कामदुघा । अम्येभ्योः 
ऽपि दश्यस्ते ।२।२७५। मनिन् कनिप् वनिप विच एते प्रत्यया धातोः स्युः । 

नेड वरि इति ।७1२।८। वशादेः कृत इरन स्यात् । छशम । प्रातरिखा 
विडवनोरनुनाससिकस्या ऽ१त् ।६।४।४१। श्रनुनासिकस्य।ऽऽत् स्याद्विडवनो 
परयोः । विजायते इति विजावा ! शछौखु श्रपनयते \ अवावा । रोट् ! रेद् । 

अश भजते इति क्मोपपदात् प्रपूरदाच्च मजधातोः “भजो एवि. इति णिवभ्रस्यये प्वेरपे 
गिचादुपधाघृदधौ सुब्लुकि सौ हटडयादिरपे चोः कु." इति छते वा कस्वे “अंशभाग्» 
“अशभाक्? “व्रमाग्", “प्रभाक्, इति रूपाणि खक्षिष्यन्ति । अ्रदोऽनन्न इति । अत्रेतर- 
भक्षणाथेऽद् घातोः विटस्यादिव्यर्थः। श्रामात्- स्यान् । आमं खस्य च अत्तीति विग्रहे 

अद्घातोः विटि विरो रोपे सुञ्लुकि सौ 'दलक्याभ्यो, इति सुञ्छकि सवणश्रीघं वा 
चत्वं “जामात्-सस्यात्? इस्यनयोः सिद्धिः । कऋन्धेचेनि । ष्यमाममांस तदत्ति इति 
अर्थंऽनन्ने इति प्राक्तनेनेव सिद्ध सूत्रमिद् वासरूप, इति प्रक्षमण बाधते । कन्यान् । 
कञ्यमन्ति इति विग्रहे क्त्ये चः इति विटि विशे रूपे सु्टुकरि सौ दख्ङ्यादिरपे 
सवणदीधं वा चं ऋभ्याद्-ऋष्यात् इति ख्ये भवतः। दुई स्प श्चेति । दुहःघातो 
सोपपदात् कप् स्याद् घश्चान्तादेश्च इत्यर्थः । कामदुघा । कामं दोग्धीति विग्रहे कर्मो- 
पपदात् दुदधातोः कपि कपयोरौपे हस्य घत्वे कित्वादुगुणाभावे सुब्टकि अजा 
दयतष्टाप्, इति टापि सो हटड्यादिखोपे च छते (कामदुघाः इति रूप मवति 
छखमां । सुषु णात्ति सुशचमां इत्यन्न सुपूवंकश्धातोः “अम्देभयोऽपि दृश्यन्ते” इति 
मनिनि, इनो रोपे “ट मनू, इति जाते, मनिनः “जार्ध॑घातुक शेष इव्यार्ध॑धातुक 

त्वात् “सावघातुकाघंघातुरयो. इति गुणे, “उरण रपर.” इति रपरत्वे, “आधंधा. 
तुकस्येडवरादेः” इति इटि प्राप्ते, “नेडवश्ि छरति इत्यनेन निषिद्धे उपपदसमासे 
समासत्वासपातिपदिकस्वे सावागते, उलोपे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति नान्त. 
स्योपधाया दीघस्वे, “हटडवाञभ्यः” इति सखोपे, “नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य? 

कऋभ्ये च--्मंसक्ञक क्रम्य शब्दोपपदकष “रद्, धातुसे "विट्? प्रत्यय हो । दुहः--युबन्त 
उपपदक "दुह्" धातुसे "वप्, प्रत्ययो श्रौर धातु सबन्धौ दकारको भी घकार हो। 
अन्येभ्यो-प्राकारान्त धातु से भिन्न धातुचे भी मनिन् , कनिप्, वनिप् श्रौर विकर प्रत्यय, 

नेडवशि-~वचादि कृतपत्ययको १द् नहीं दो । विडवनो -घ्रतुनाक्षिकको भात् ( श्राकार् 



४१० मभ्यसिद्धान्तकोञवी-- [ कृत् 

सुगण् । क्कि प् च ।३।२।७द] अयमपि दश्यते 1 उघ्ाखत् । पणध्वत् ! वाहृश्रर् ॥ 

श्रन्तः ।६।६।२०। पदान्तस्याऽनितेनंस्य णत्व स्यादुपसगंस्थाननिभित्तासरशवेत् । हे 

प्रण । ( आशकः कावुपधाया इवं वाच्यम् ) आशीः । इत्वोत्वे । गी* ! 
पू. 'मोनो धातो] प्रतान्! प्रशान्! गमः को ।६।४।४६०] गमः कौ 
अुनासिक्रलोप" स्यात् । श्रन्गगत् । ( गसादौनामिति वक्तव्यम् । पुरीतत् । 
सयत.1 ( ऊङ् च गमादीनामिति वक्तन्यम् ) लोपश्च  चगरेगूः । चरगरभू" 1 

इति नलोपे, सुशर्मा, इति रूपस् । पणं८२त् । पर्गात् भ्वसते इति विग्रहः । “किप् 
द इति किप, किप. सर्वापहारे, “अनिदिता हर उपधायाः ङ्किति? इति नरोपे, 
उपपदसमास, सुपो लुकि समुदायास्सषौ, तस्य कोपे “वसुखसुभ्वम्” इति सस्य द्वे 
चवे "पर्णध्वत्? इति । हे भाण, भ्रपूर्वादचधातोः “फरिप् चः इति कछ्िपि क्रिपो रपे 
दीं अन्तः" इति णते सौ हलङधादि रोपे हे “राण्, इध्यस्य सिद्धिः । आाज्चाम हति । 
आडपृ्वात् श्चासतेः किप् स्यात् उपधाया इत्व चेति भावः। आक्षास धातो 
क्िपि क्रिपो रोपे 'जाशचालः, इत्युपधाया इदादेशे आश्लिष्, इति जाते सो सोप 
सस्य र्ते ववोर्पधाया. इति दीर्घे विसे च कते 'आश्ञीः' इति रूपम् । गी 
पू-।गृ पु अनयोः छिपे तल्लोपे ऋत इद्धातो. इति भ्रथमस्येसवे वथापरस्य 
'उदोष्टधपूवस्यः इति उति रपरष्वे सौ हटडयादिरोपे वोः इति दीघं विसर च करते 
गीः" शपू ददयुभयोः सिद्धिः । प्रतान् , प्रशान् । प्रपूर्वात् तमः श्चमश्च क्रिपि क्रिपो रोपे 
सौ सोखोपे “सोनो धातो. इति नत्वे नान्तस्वादुपधादीर्वे “प्रतान् प्रशान्" इति सूपे 
भवतः । गम. काविति । 'अनुद्त्तोपदेश्चः इष्यतो अनुनाक्षिकलरोप इति । कौ परतो 
गमोऽनुनासिकरोप इव्यथः । इङ्गग् । अङ्ग गच्छति इत्यथ "क्रिपृचः इति क्रि 
तज्ञोपे "गमः छो इव्ययुनासिकरोपे सुञ्लुकि हश्वस्य पिति कृति तुक् इति तुकि 
किर्वादन्ध्यावयवे सौ हर्डयादिरोपे "अङ्गगत्, इति खूपम् । गमादीनामिति ! 
कावनुनासिकरो पः स्यादिस्यथः। पुर।तत्। पुरिः हृदयाष्यः मांसपिण्डविशेषः त तनोति 
आच्छादयति इति विग्रहे क्िपि फिपो रोपे गमादीनां' इति वातिंकेन अनुनालिक- 
रोपे स्वस्यः इति तुकि "हितिः इति दीँ सौ हर्डथादिरपे "पुरीतत्ः इति 
पस् । सयदिति । सपूर्वाद् यमधातोः क्रिपि किप छोपे शगमादीनामू्” इति अचुना- 

आदद ) हो, विर ओर वनूकं परे । क्रिप् च--्षामान्यनया सभा घातु किप् भरत्थय हो 
( देसा देखा जाता है ) । अन्तः--उपस्तगंस्थ निमित्तसे पर पदान्त न् धातुके नकारको 
णत्व हो  आक्ञासः--प्राङ पूवक छास' घातु की उषधाको इत्व हो, किपूके परे । 

। गमः ष्ौ--"गम्' धाठके श्रनुनासिकका लोप दो, किपूके परे। गमादीनाम्--गमादि 
धातु श्रे ्रनुनासिक का लोप हो, क्िपृके परे-एेसा कहना चाद्ये । उङ् च गमा -गमादि 



करणम् ] सुथा-इन्दुमतो-टीकाद्वयेषपेता । ७१९ 

स्थः क च ।३।२।अ७। स्थाधातोः सष्युपपदे कः स्यात् । चाच्किप् । शंस्थः । 
शंस्थाः । सुष्यज्ातो शिनिस्ताच्छीकषये 1२।२।७८। अजात्यथै खुबन्ते उपपदे 
धातो णिनि स्यात्ताच्छष्ये वोत्ये । उष्णभोजी । शीतभोजी । मनः ।३।२८२॥ 

सपि मन्यतेर्भिनिः स्यात् । दर्शनीयमानी । असमाने ख्व ।३।२}८२] स्वकर्मके 
मनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खश् स्यान् 1 चाण्णिनिः । पण्डितमात्मान मन्यते- 
पण्डितमन्य । पण्डितमानी । इच एकयो ऽप प्रत्ययवच्च 1६1२1६८) इजन्ता- 

सिकरोपे स्वस्यः इति तुकि सौ हलडथादिकोपे 'सयत् इति रूपम् । ऊद्चेति । 
चकारादनुनासिकखोपः स्यादित्यर्थः । ऊडिति तु उपधाया आदेश्च । गच्छतीति मु 
भमति इत्ति अः । गमघमोः क्रिपि किपो रोपे “उड; चः इति अनुनासिकरोपे अकारस्य 

ऊडादेदो सौ रुते विसर्गे "गूः ' आः, इति ख्पे भवतः । त्थः क चेति । स्था घातोः कः 

स्याचचार्किप । श तिष्टतीति वग्रहे स्थाधातोः कपरश्यये “आतो लोप इटि च' इर्यारोपे 

सौ र्ते विसर्गे 'शस्थ. इति रूपम् । यदा किप् स्यात्तदा किपो रोपे सौ रुत्वे विसर्गे 
च करते “शस्थाः, इति खूपमापद्यते । उष्णमोज) । उष्ण भोवतु शीलमस्यास्तीति उष्ण. 
मिति जातिभिन्ने कमंण्युपपदे सुज घातोः “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीर्ये इति णिनि, 
णगते भाधंधातुकसन्ञायां ““पुगन्तख्घूपधस्य चः इति छधूुपधगुणे, उपपदसमाषे, सुपो 

लुकि, समुदायास्सौ, उगते, “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ", इष्बुपधायाः दीधत्वे “हटडया- 
उभ्यः, इति सलोपे, "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नरोपे, 'उष्णभोजीः इति रूपम् । 
आत्ममाने खश्चेति । आतमानं मन्यते इति स्वकमके मनने वतमानान्मन्यतेः सुपि 
खश स्याच्चाप्णिनिः। ५णडतम्मन्य इ । पण्डितमात्मान मन्यत इत्यर्थं “आस्माने 

खश्च" इति खक्शि खशोरिषवे रोपे सुब्लुकि "अरः इति भुभ्युस्वारे परसवण शिच्वा" 
स्सावधातुकसक्तायां "दिवादिभ्यः श्यन्, इति श्यनि सौ रेस्वे विसमे "पण्डितस्मन्यः 

इति रूपम् । पण्डिनमानी । पण्डित-मनू-णनि इत्यवस्थायां सुब्लुकि “अत उपधायाः 

धातुभोप्त “उड > प्रत्यय हो ओर घातुके श्रन्तका लाप हा- पसा ऊना चाध्ये। 

स्थः क च~-युवन्त उप प्दकं स्थाः धातुते "कः प्रत्यय श्रौर चात् क्विप् प्रत्यमी दही) 
सुष्यजातो--अजात्य्थकं खुबन्त उपपद रदनेपर धाहुस्े “शिनिः प्रत्यय हो, ताच्छीस्य 

अथमे। 

मनः-एुबन्त उपपदक ( दिवादिस्थ ) “भन्, धातुके .शिनिः भ्रत्य हो । 
आस्ममाने-एुवन्त उपपदक स्वकमंक मनन श्र्र्ं वतमान ( दिवादिस्थ ) "मन्" धातुके 

खद" प्रत्यय श्रौर चकारात् णिजि प्रत्ययमभो दो, 
इष्व एकानचो--दजन्त जो एवाच् सुबन्त, उनसे श्रम्? हो छीर वह अरम् स्वादि ( द्विती- 

यकवन्वन ) अम्के समान दो, खिदन्त उन्तरपदके पर । 



४१२ मध्यसिद्धन्तकोमुदौ-- [ कृत्- 

देकाचोऽम्प्यात्स च स्वा्म्त् , खिदन्ते परे । “प्रोतो ऽभ्दासेाः । मन्यः । 
वा अमृश्चसेःः ल्ियंमन्य- । घ्ोमन्य. । च्ु-नर॑मन्यः । धुव॑मन्यः । प्रियमात्मानं 

मन्यते-तरिमन्य कुलम् । माष्यकारप्रयोगच्छीशब्दस्य हृस्वो; सुममोरमावश्च । भूते ।३। 
२181 शविक्राराऽयं "वत्त मानि ल'डिति यावत् । करणो यज्ञः ।२। रा2५। करो 
उपपदे भूतार्थायजेणिनिः स्यात्कर्तरि । सेमेनेषटवान्-सोमयाजी । कमशि हनः 
।३। २।८द्/ कर्मण्युपपदे भूनार्थादन्तेरगि निः स्यात् । पिवेव्यधाती । बह्यश्रणवर्रेषु व 

इष्युपधादीरधं सौ सौ च' इति दीघं हखड्यादिषटोपे “नलोपः इति न रोपे चण्डित- 
मानी, ईति ,खूप प्रसिभ्यति । इच इति । इजन्तादेकाचोऽम् स॒ च स्वाद्यम्व्स्याव् 
खिदन्ते परे इस्यथः। गाम्मन्य" । गामात्मान मन्यते इत्ययं "आत्ममाने खथ, इति खल्ञि 
दिवादिभ्यः श्यन्? इत श्यनि सुञ्टुकि “गो-मन्-य-अ इति स्थितौ “इच एकाचोऽ- 
उश्रत्ययवच्च', इति अमि “ओतोमृन्ञसोः'” इति आकार एष्छादेशे सौ स्वे वि्े 
“गाम्मन्यः', इति रूपस् । च्ियमन्यः । श्ियमास्मानं मन्यते इत्ययं “आश्ममाने खश्च 
हृति खि श्यनि सुड कि (इच एकाचोः इति पूर्वपदादमि प्रस्ययदसवे “वामूक्ञसोः', 
इति वेयि अमि पूर्वं" इति पूं रूप्वे सौ रसे विसे च कते 'सखियमन्यः-दींमन्य., 
इति रूपे मवतः । नरमन्य ¦ भनर्-मनू-य-अ- इति स्थिते सुञ्ट्ठुकि इच एकाचो 
इति पृर्रपदादभि सवंनामश्थानसंक्ञायां गुणे रपरष्वे सौ हषवे विसर्गे नरम्मन्यः' 
इति रूपस् । युवमन्य. ॥ “मुव~मनू-य-अः इति जते सुखटकि एवंपदावत् (इच एका 
चो? इति अमि “अचि श्नु” हस्युवडिः सो स्तवै दिग “अवमन्यः” इति रूपम् । 
शरिमन्य कुलमिति । श्रियमास्मान मन्यते इति विग्रहे जत्ममाने खश्वः इति संशि 
सुब्ुकि भाष्यकारप्रयोगात् श्रीशब्दस्य हस्वस्वेऽमोऽभावस्वे श्यनि सौ "अतोऽम् 
इव्थमि "अमि पूवः” इति पूर्वख्पे रूपस् । मूते । वर्तमाने खडिति यावत् ये प्रत्यया 
यश्यन्ते भूते स्युरिव्यथः। अधिकारबरादिति शोषः । सोमयाजी । सोमेनेति करणे उपप 
दे भूतार्थं कत॑यंथं यज्घातोर्भिनि प्रघ्यये, णगते “अत उपधायाः” इति बद्धौ, उपप- 
दसमासे सुपो ठकि, 'सोमयाजिन्, इति भूते तस्मास्खौ, उरोपे, “सौ चः? इति 
नान्तस्योपधाया दीषेववे, “हल्डयारभ्यः इति सोप, “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? 
इति नरोपे च कृते “सोमयाजी? इति सिद्धम् । कमणि दनः । कमेण्युपपदे इनधातो- 
णिनिः स्यात्कतेरि भुते इष्यः पितृव्यघाती । पितृष्यं हतवानिस्यथं हन्धातोः 

भूते--'वतंमाने लद” तक यह अधिकार है। करणे यजः--करण ( सक्ञक सुबन्त ) 
उपपदक ध्यज्' घातुते भूतनकालमे "सिनिः प्रत्यय हो, कर्तम । 

क्सणि--फमंजञक सुबन्त उपपदक हन्” धातुते भूतकालर्मे 'सिनिः प्रत्यय हो, कताम । 
जहञ्रण-- बह्मादि कर्मापपदक ^९न्' धातुत्ते भूतकालग्र “किप्* प्रत्यय शो, कर्तम । 



प्रकरणम् | सथा-इन्दुमती-टीकाद्रयेापेता । ७१४ 

क्किप् 1३1 २।अ ब्रह्मादिषूपपदेषु भूतार्थादन्तेः क्िप्स्यात् । ब्रह्महा । भरणा । 
वृत्रहा । दक्िपृचे'्येव सिद्धे ्रह्मादिष्वेव' द्िवेवे"ति द्विविधनियमाथमिदम् । एव 
ममरेऽपि । खुकमपापमन्त्रपुरयेषु रजः । २1२८६] स्वादिष्च कमेसुपपदेषु छन 
किप्स्याद्ते । सुद्कत् । कर्मकृत् । पापङ्ृत् । मन्त्रकृत् । पुण्यकृत् \ सेमे सुभः 
।2।२६०। सोमे कसण्युपरपदे खनोतेः किप्स्याद्भु ते । सोमसत । ग्नो खे 1३ 

२।॥&१। अग्नौ कमण्युगपदे चिनोते क्िप्स्याद् भूते । श्रम्निचित् । कमण्यग्न्या 

ख्यायाम् ३} २६२ कमण्युपपदे कमण्येव कारके चिनोते क्विप् स्यात् ; 
श्मगन्याधारस्यलविशेषस्याऽञ्ख्यायाम् । श्येन इव चितः--श्येनचित् ! कमरणीनि 

“कर्मणि हनः, इति णिनि प्रत्यये सुक !हनस्तोऽचिण्णरोः, इति तव्वे हो हन्तेः 
इति घस्वे उरध्यादीषेतवे "पितृन्यघातिन् इतति जाते सो सौ चः इति उपधादी्धष्वे 
हख्डधादिकोपे नरप, इति नलोपे “पितृष्यघाती? रूप स्पष्ट सिध्यति । बह्मभ्ृरोति । 
णिनेनिष्रुत्तिः किप्विधानात् । कमणि इनः” इत्यतो हन इति अनुषञ्यते । एतेषुपपदेषु 
हन. क्रप् स्यादिष्यथंः । व्रह्मदा-वृत्रहा- भरेति । ब्रह्य-घुव्र-भरणं वा हतवानित्यथ 

“"बह्यञ्रणवृदरेषु किप्? इति छिपि कपो रोपे छद्न्तस्वाद्मातिपदिकवे सौ सो. स्वना 
मस्थानक्वात् सौ चः इति दीं हर्डयादिखोपे "नरोपः' इति नलोपस्वे "हषा षृ 
हा-श्रणष्ाः इति रूपाणि भवन्ति । उकमंति । किप् स्यादिव्यथंः । सुक्रत्-कमङ्रत्-पाप 
छत्-म"तवक्रन्-पुण्यङ्ृत् इति । सु-कम-पापं-मन्त्र पुण्यं वा क्तवानिव्यथं “सुकमः? इति 
क्षिपि क्रिपो रोपे क्रिः पिश्वात् 'हस्वस्यः इति तुकि सुड्हकि सौ हरहयादिलोप 
म्रोच्छानि रूपाणि भवन्तीत्यवधेयम् । सोमे खय हति ! क्िपृस्यादिष्यथंः । सोम सुतवान् 
इत्यथ "सोमे सुज: इति छ्िपि कपो खपे (हस्वस्य' इति तुकि सुञ्लुकि हटश्थ्प 
दिरोपे “सोमस् इति रूपम् । भ्रग्निचिदिति । अभि चिवूवान् इव्य्थं “अग्नौ चेः 
इति छिपि छिपो लोपे हस्वस्यः इति तुकि सु्टटुकि सौ हरूङयादिषोपे “अग्निचित्? 
इति रूप मदति । कमणीति । भूते इति हेडः । शयेनचित् ¦ श्येन हव चित्त इष्य 
चिभ् धातोःक्रिपि क्रिपो रोपे सुन्लुकि (हस्वस्यः इति तुकि सौ हट्ड्या- 

सुक्म॑पाप~-- सः ओर कमंसन्ञ ? “कर्मादि उपपदक चरः धातुसे भूतकाल “किप्? प्रत्यय हो 
कामि । सोमे सुजः--'सोमः कर्मोपपदक श्वुजः धारे भूतकालमे (किप्? प्रत्यय हो, करामि । 

भसौ चेः--“रभ्चि कर्मोपपदक "चि" धातुसे भूतकालर्मे किप्? प्रत्यय हो, कति । 
दमण्य-करमसंज्ञक् सुबन्त उपपद् रहते पर कमकारक्मे द्ये चिः धातु “क्किप् अत्यय 

हो, यदि श्रगनथाधार स्थलविरेषकी श्राख्या गम्यमान रहे । 
कमणीनि-- कसं उपपद क वि" पवक रौ ातुसे भूतकाल इनिः अ्रध्ययय हो; 



१४ मष्यलसिद्धान्तकौदी- त् 

विक्रियः । ३।२]६३। कर्मणएयुपपदे विपूर्वात्ीणातेरिनिः स्यात् । ( ङुत्सितग्र- 
हणं कन्तव्यम् ) सोमविक्रयी । धरतविकयी । दशे; क्वनिप् ।३।२ध्७। दशैः 
क्वनिप् स्यान् कमणि भूते ॥ पारं दष्टवान्-पारद्शवा । राजनि युधिक्जः ।३।२। 
६५। राजजञ्छब्द कम॑ण्युपपदै युध्यते › करोतेश्च कनि स्यात् । धुधिःर्तभौवित- 
ण्यथः । राजानं योधितवान--राजयुष्वा । राजछ्त्वा । सहे च. ।३।२।६६। सहे 
उपपदे युधिषृमो" क्वनिप्त्यात् । सदयुभ्वा । सहृत्वा ॥ सप्तम्यां जनेडः 1२२ 

६७। सप्तम्यन्ते उपपदे जनेः स्यात् । तत्पुरुषे ऊति बहुलम् ।६।३।१७। 
तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उत्तरपदे बहुल केरलक । सरसिजम् । सरोजम् । उप. 
सग च संज्ञायाम् ।३। ५48 ६। उपसे उगपदे जनेडः स्यास्सञ्जञायाप् । प्रजा । 
अनौ कपंलि ।३।२।१०० अुपूर्वाजने- कमण्युपपदे ड. स्यात्! युमासमनु- 
रुध्य जाता-पुमदुनाः । छभ्येष्पि दश्यते ।३।२।१०१॥ अन्येपि कारकैषूप- 
दिरोपे “श्येनचित्, इति स्प सातु । सामविक्रया-घ्रनविक्रयां । सोम विक्री- 
बतं विक्री--कर्मणिः इति इनि प्रव्यये सुब्छक्ि गुणेऽयादेशे सौ सौचेऽति 
दीघं हर्ड्थादिरोपे नरोपे सोथविक्रयी-घृतविक्रयीः इति स्पे मवतः , 
सोमधृतयो' विक्रयः विक्रेतुः इत्वितस्व योतयति । तयोर्विंक्रयणस्य निषेधात् । 
सरसिजम् । सरसि जातम् सरसिजम्, अत्र सक्तम्न्ते सश्सि इध्युपपदे जन्धातोः 
“'सष्ठभ्यां जनेडः?” इति 3, “चट इति उस्थेस्ख्तायां रोपे च कृते अ इत्यवशिष्टे, 
डिच्वसामथ्यादभस्यापि टेरषि, उपपदसमास, "'छकत्तद्धितकस्षमाष्षाश्चः इति प्रातिपदि. 
कसञ्जायां “सुपोधातुप्रात्तिपदिकयोः सप्तम्याः-ङरोपि प्राप्ते “"तस्पुरषे कति बहू- 
रम् इति ङरलुकि, एकदेश्चविद्कतन्यायेन समुदायस्य प्रातिपदिकलवारसौ, “अतो 
ऽप, इति सोरमि, “अमि पूर्वः” इति दूर्वरूपे सरसिजम्, इति ' रूपम् । अनौ कमणि ) 
“सक्तम्यां जनेडः, इत्यतो ड इति । भूता्थघुत्तेरिति रषः । पुमनुजा" पुमांसमनुरुध्य 

ङुत्सित--उपययुक्त “करी” पतु कुस्तित ( निन्दित ) अंत दो हनि" प्रत्यय हयो । 
शेः कनिप्--कर्मोपपदक दृश्" धाुमे भूनकालमे कनिष् प्रत्यय हो । 
राजनि--कमसक्चक राजन् शब्द उपपदक चुध्' तथा छन् पाठे क्षनिप्? प्रत्यय हो । 
-सहे च--“सह' शब्दोपपदक "युध्, भौर श्रम्? धातु 'कनिप्? प्रस्यय दो । 
सम्थां--पप्तम्यन्त उपपदक (जन् धातु से 'ङ' प्रत्यय हो । तत्पुरषे-तच्पुरुष समामे 

कृदन्त छत्तर पदपरक “ङः विभक्तिका अल् हो, बहलता ( विकट } से । 

उपक्तगं च-¬उपस्तगं उपपदक् 'जन्” धातुपते डः प्रवय हो संज्ञान । 
अनौ कर्मणि--कर्मोपपदक "भरतु" पूवक जनु" धातुम 'ड प्रत्यय हो । 
अन्येष्दपि-मते भ्न्य भी अर्थात् कारक मात्र उपपदक जन् धातुपे 'ड' प्रत्यय हो, 
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पदेषु जनेडः स्यात् । अजः । द्विजः } वाद्मणज- । श्रपिःशन्द् खवांपाधिन्यभि- 
-चाराथेः । तेन धात्वन्तरादपि, कारकान्तरेष्वपि कचित् । परित खाता--परिखा । 
पञ्चम्यामजातौ ।२।२।६८ जातिशब्दवजिते पच्चम्यन्ते जनेड स्यात् । संस्का- 
रजः । श्रदज- । क्तक्तवत् निष्ठा 1१।१।२६। एनौ नि्ठाघरजञौ स्तः । निष्टा 
॥२।२।१०२। मूतार्थतेर्वातेोर्निष्डा स्यात् । तत्र-तयोरेवे'ति भावक्रमभोः क्तः । 
कतेरि कृ "दिति कतैरि-क्तवतु- । ज्ञातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । विष्एुर्विश्वं 
कृतवान् ॥ अको जग्विट्यंपि किति ।२।७३द् स्यपि तादौ किति च), 
इकार उचारणाथः । जग्धप् ॥ निघ्लायामण्यद्थं ।६।४।६०} ण्यदथो भावक 
मणी, ततोऽन्यन्न निष्ठाया क्षियो दीर्ध" स्यात् ॥ क्लियो दोघीत् ।। २।,४६। निष्ट - 

जाता इष्यथं “अनौ कमणि, इति जनूधातोडप्रष्यये डिश्वाटटेरोपि सुन्कि 'खयो- 
गान्तस्य रोपः इति सरोपे अदन्तव्वा्धपि सौ हर्डयादिरोपे (पुमनुजा इति स्प 
भवति । अन्येप्वपीति । अन्येष्वप्युपपदेषु भूतार्थदृत्तेजं नूढातोडः स्यादिष्यथेः । दिनः 
ब्राह्मणजः । द्विजातः, बाह्यणाज्जातः इति भूतारथश्त्तेः जस्धातोः "अन्येष्वपि इश्यते 
इति उप्रस्यये डिर्वाद्िोपे सुड्हुकि सो रत्वे विषरगे द्विजः-बाह्यगजः इति रूपे 
भवतः । अपिग्रहणसामध्यच्कारकान्तरादपि डः ईइस्य्थः । धात्वन्तरादपीव्यपिश्ञञ्देन 
बुभ्यते अत आह-ररिढेति । परिपूर्वात् खन् धातोभरंताथदरत्तः “अन्येष्वपि, इति ड 
भष्वये इष्वा छपे “जजाच्तषटाप्! इति टापि हलङयादिरोपे "परिखाः इति रूपं 
भरमवति । प्म्यामजाताविति। सस्काज.-ग्रदृष्टज शति । सस्काराजातः, अष््टाजातः 
इत्यथ "पञ्चम्याम्" इति जनूधातोडभरत्यये टिरोपे सुब्लुकि सो सते विसगें 'संस्का- 
रजः, "अदश्टजःः इति रूपे भवतः । अरदो जग्धिरिति । अदो जग्धिरादेश्चः स्याह्ल्यपि 
तादौ किति च । इकारस्य प्रयोजन द्य वि-उच्चारणाथैहति । जग्धमिति । अदू घातोः 
"निष्ठाः इति क्तप्रस्यये कोपे “अदो ज्धिल्यंप्तिकितिः इत्ति जग्धादेले “कछ षस्तथोः” 
इति तस्य ध्वे क्षरो श्चरि सवणे" इति पवंघरोपे जग्धः इति जाते कृदन्तव्वाच्रा- 
तिपदिकत्वे सो अमि पूर्वरूपे “जग्धम्” इति रूपम् । निष्ठायामिति ! भावक्म॑भ्याम- 

-न्यस्मिन्नथं निष्ठायाः परस्वे क्तियो दीर्घैः स्यात् । कियो द्वात ¦ दीर्धीङताव् क्तियः- 

तथा सूत्रोपात्त ्पि्न्दात् भ्रन्यान्य धातुर्रोसे भी सुबन्त मातरे उपपद रदनेपर 'ड' प्रत्यय हो । 
पञ्चम्यामजातौ-- नातिवा चकप्े भिन्न पञ्चम्यन्त उपपदक "जन्, धातु म्रप्ययहो । 
्क्तवत्--“क्त' श्रर "क्तवतु, की निष्ठा सज्ञा हो । निष्टा--मूताथैृत्ति धातुपे निष्ठा 

( क्त भरौर क्तवतु ) प्रत्यय हो ¦! अदो जश्धि--“च्रद्ः को "जग्धिः श्रदेश हो, ल्यपूके परे 
श्रौर तादि कित् परे । निष्ठाया--भआवकम॑ते अन्य भ्रम निष्ठा प्रत्यये परे क्तिः धातुको 
दीषं हो । कियो दीर्बात्--दीर्षान्त कीणे पर निष्ठाक्ते तकारो नकार ्रादेश्च हो 
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तस्य न. । क्षीणवान् । भावकमणोस्तु क्षित कामो मया ॥ ( उरतेशवद्धावो 
वाच्यः )। तेन एकाचेत्वाच्ेद् ! उत ॥ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्स्य च द् 
।८1र)छ२। रदाभ्या परस्य निष्ठातस्य नो निष्टपिक्षया पूवस्य धातोदस्य च । श॒-- 
शीणं 1 भिन्न. । छिन' । खंयोग्देसतो धातोर्यण्वतः ।८।२1७२। यण्व- 
त्प॑योगादेरादन्ताच्चिष्ठातस्य नः । द्राणः । ग्लानः ॥ द्वादिभ्यः [८।२।४४। एक- 

विशतेलूलादिभयः आग्वत् । लूनः । ज्या-श्रहिज्याः । इलः } 1९।२। अह्गावयवा- 
दल. परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्याङ््य दीधः । जीनः ॥ ( दुग्बोदींघश्च ) द् 
गतौ । दूनः ॥ शु पुरीषोत्षरभे । गून.॥ ( पूञो विनाशे )। पूनायवा 

परस्य निष्टासखन्चकस्य तस्य नः स्थादिष्यथः। करीरान् | श्िश्तते (निष्ठाः इति 

दतु प्रत्यये कष्येस्सश्वारो षयोः '"निष्टायामण्यदर्थेः इति दीपे जियो दीर्घात्, इति 
न्वे णत्वे छौ सव॑नामस्थानसे 'उशिदचास् इति नुमि 'सर्व॑नामस्थानेः इति उपधायाः 
दीर्घस्वे (तीणवार् त् सुः इतति जाते उलोपे “हल्डयाडभ्योः इति क्षङोपे सयोगान्त- 
शोप तस्यासिद्धस्शन्नखोपामावे “कीणवान्ः इति ख्पसू् । कतित इति । डिधातोः क्त 
प्रवयये सौ स्सवे विस्म रूपम् । ऊ्णोतैरिति । णुमाधित्य कार्याण्यदपरेयानि न उणोति. 
माश्चिष्येस्यथेः । ऊणुन. । उर्णुन् धातोः छप्रत्यये णुवद् भावेन एकाच्त्वात् इडभावे सौ 
स्त्वे विसर्ग 'उर्णुतः इति रूपम् । भिन्न. । भिद्धातोः “निष्ठा” इति क्ते क. 
कोपे, “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दः” इति निष्ठातस्य भिदो दस्य च नद्वे, 
किश्वाद्गुणामावे विभक्तिकाये च तत्सिद्धिः! लनः । छ् छेदने धातोः “निष्ठा* 
इति क्ते, करोपे, “ल्वादिभ्यः” इति निष्ठातकारस्य न्वे, विभक्तिकार्यं च तत्सिद्धिः। 
इल. । दिग्योगे पञ्चम्येषा । हरः परस्येति रुभ्यते । “सम्प्रसारणस्य इति सृन्नमनु- 
वर्तते । अङ्गस्येव्यधिक्रतमिहानुधृत्तमाव्यंते । एकमवयवषष्टयन्तं हर इस्यन्नान्वेति, 
भङ्गवयवाद्वल इति रम्यते । दहितीयन्तु स्थानषष्टयन्त सखम्प्रसारणेन विशेष्यते । 
तदन्तविधिः) “दरोपेः इत्यतो दीघ इत्यनुवतंते । तदाह-म््गावयवादित्यादिना । 
दुग्वोरिति। किति तकारे दुगुधाखोः दी्घंस्व वाच्यमिदय्थः। दून गुनः इति। 

उर्णाते--उणुः धातुक यएवद्ध « । रदाभ्यां निष्ठावो नः--ेफ-दक्रारमे प्र निष्ठा 
संबन्धी तकारको नकार भदेश्दहो भ्रौर निष्ठा पूवं धातु सवन्धी तकार उतको भी नकार 
आदेश्च दो । संयोगादेरातो--यण्वान् जो सयोगादि भाकायम्त धातु, उ्तसेपर जो निष्ठा 
सबन्धी तकार, उसको नकार आदेश दो । ठवादिभ्थः-एकर्विरति (२१) स्वादि धातुर्रोसे पर 
निष्ठा सबन्धी तकारक नकार ्रादेशच हो । हरूः--स्र॑गावयव हले पर जो सम्प्रसारण, 
तदन्त भो भ्रग, उसको दीषं हो । दश्वो - दु श्रौर शयु" धाठुपे पर निष्ठा सबन्धौ कारको 
नकार आदेश हो शरीर दु-गके उकारको दीव भी दो । पूञो विनाशे--ू्' षातुसे पर 
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विनष्टा इत्यर्थः । पूतमन्यत् । ( सिनोते््रासकमंकतेकस्य ) ! सिनो प्रासः 
म्रासेति किम् १ सिता पाश्चेन सूकरी । कम॑कतृकेति किम् १ सितो भाश्ो देवदत्तेन । 
दित्य 1<२।४५। प्राग्वत् । भुजो; युग्न. । टश्रोश्वि, उनच्छूनः । 

दवम्तिस्पशयोः श्यः ।६।९।२४॥ द्रवस्य मूतौँ = काडिन्ये, स्पशे चार्थं 
श्येडः सम्प्रसारणं स्यल्निष्टायाम् । श्योऽस्पशं ८२९७} श्येने निष्टा 

तक्ष्य नः स्यादस्पर्योऽयै । शन घृतम् । श्रस्पशं किम् १ शीत जलप् । 

हुघातोः गुषातोश्च “निष्ठाः इति क्तप्रस्यये द्ुग्वोदीघंश्चः इति दीधत्वे चकारेण तस्य 
नत्वे सौ श्तवे विसर्गे दूनः, “मून इति रूपे भवतः। पूजो विनाश इति विनाशार्थ क्ते 
परतः तस्य नत्वमिष्य्थः । पूनाः यवाः । पूज् धातोः क्तप्रत्यये “पूजो विनाशे” इति 
तस्य नस्वे जसि दीर्घस्वे रुत्वे विसर्गो “पुनाः इति रूपम् । यवाः इति विनाश्ञाथ. 
श्फोरणायेति बोध्यम् \ अन्यन्न न नध्वमतं आ्--7भिति । सिनोतेरिति। म्राक्चाथं 
कमंकठेकस्य सिनोतेः परस्य क्तश्य नत्वमिस्म्थः । सिनो यास । बिनघातोः छप्रत्यये 
°सिनोतेः, इति तस्य नत्वे सौ रत्वे विसर्गे च कते “सिनः, इति रूपम् । अन्यत्र तु 
लितेव्यादि । कर्मकर्वुकस्येव मवति । अन्यथा सितो भासो देवदत्तनेव्यादौ वद्व. 
भरखगात् । कमकतृ तु यदा मासो दध्यादिग्यन्जनेन स्वय उध्दो भवति इति 
भावार्येऽन्यकतृकामावाश्न दोष इस्यथः । उच्छूनः। उदुपसर्गंकदभोश्चिध्ातोः “निष्ठाः 
इति क्तप्रस्यये, करोपे, “जादिर्िंडडवः' इति रोरिसंक्लायां रोपे च “उपदेशेऽज 
जुनासिक इत्,” इति भकारश्येर्खन्ायां रोपे च “शि त, इत्ति स्थिते “जोदितश्चः 
इति तक्छारस्य नत्वे, “पूर्वत्रासिद्धम्” इति तस्यासिद्धत्वात् “वचिस्वपियजादीनां 
किति” इति सम्प्रसारणे, “सभ्प्रसारणाश्चः” इति पूव॑रूपे "शु नः इति भूते “हः 
इति सम्प्रसारणस्य दीघं “श्वीदितः इति इडागमाभावे, “श्ञश्छोटि इति छत्वे, 
उदुः तकारस्य श्चुत्वेन चकारे, कृदन्तत्वास्परातिपदिकूते, सौ, उरोपे, सस्य र्ते 
रेफस्य विसगंस्वे च “उच्छ्रुनः, इति रूपम् । द्रवमूतीति ! मूर्तिश्च स्पर्श मूर्तिस्पर्शौ । 
द्रवक्य मूतिस्पशा तयोरिति भ्यास्वाक्यम् । मूर्तिस्वम्--काटिन्यम् । स्पश्चतवं = 
स्वङ्माच्रग्राद्यस्वम् । ध्योऽस्परो । श्थ॑क्कः श्य इति निर्देश्चः। तस्य नस्वं स्यादित्यथः। 
श्चीनम् । श्यंङ्घातोः चप्रस्यये “द्रवमूर्ति? इति संप्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति 
पूवंरूपे शश्योऽस्परशेः इति न्वे सौ अमि पू्॑रूपे “शीनम्ः इति रूपम् । वनीभूत 

निके तकारको नकार हो, विनाश्च श्रमे । सिनते््रा--“याक्तः रूप कमकतरक "पिज ° चातुपे 

पर निष्टाके तकारको नकार ्रादेश हदो । ओदितश्च-प्रोदित धातुपे पर निष्ठकरे तकारको 
नकार अदेश हो । द्रवमूति--द्रव पदाथकी कठिनता शर स्पशं अथे शीडः घातुको 
सम्प्रसारण हो, निष्ठामे । श्योस्पश्च-- दयं ङः धाठुसे पर नि्ठाके तकारो नकार ्रादेश हो 

२.७ अर 



४१८ मध्यसिदान्तकोमुदी-- [ इत्- 

द्रवभूतिस्पशंयोरिति किम् १ सश्यानो वृधिकः, शीतात्संकचित इत्यर्थः । धतेभ्च 
[६।९।२४। सप्रसारणं नि रायाम् । म्रतिशीनः ¦ विभाषाऽभ्यवपुवस्य ।६।१।२६। 
तथा ! श्भिश्यानं घृतम् । श्भिशीनम् । अवश्यान"-श्वशीनो वृश्चिकः । व्यवस्थि- 

तविभषयम् 1 तेनेह न-समवश्यान. \ शरञ्च ऽनषगदाने ।८।२।४७८] निष्ातस्य 
नः यस्य विमाषा ।ञअ}२।१४॥ यस्य॒ क्चिद्धिभाषयेद्विहितस्ततो निष्टाया इण 

न । उदितो वे'ति क्त्वायां वेटृत्वादिह नेद्-समक्तः । श्ननपादने किम् १ उदक्तसु- 
दकं कूपात् \ दिवोऽविज्िगीलायाप् ।८।२।४६। यन. । विजिगीषाया तु युतम् । 
निर्शशे.ऽवाते य २५० अवाते इति च्छेदः । निपूर्वादतिर्नि एतस्य नत्व स्याद्रा 

भिव्यथः । स्पश्चे तु शीतं जरम् । सङुचितार्यं तु न खध्रसारण किन्तु “जादेचः, इति 
आच्च तस्य नत्वे सौ रष्वे विषम च षते “संरथानो षरिचकः" इति रूपं भवति । 
परतेर्चेति । प्रतिपूर्वात् श्येङः संप्रवारणं स्यान्निष्ठायामर् । प्रतिश्लीन इति । प्रतिपूर्शत् 
श्येङ्धातोः क्तप्रत्यये “प्रतेश्च इति सप्रस्ारणे पूर्वरूपे तस्य ““श्योऽस्परचे इति नख्वे 
सौ श्वे विस्य श्रतिक्ीनः इति रूपम् । विभावेति । श्येडः संप्रसारणं वा स्यादित्यर्थः 
अभिश्टयानमिति । अभिपूर्वाद् श्यंहः धातोः क्तप्रत्यये "विभाषाऽभ्यवपूवश्यः इतिं 
संभरसारणाभावे आसे तस्य स्वे सौ अमि एवंरूपे 'अमिश्यानम् इति रूपम् । सं 
सारणे तु जभिश्चीनस्र, इति स्यात् । रूपसिद्धिः प्राग्वत् । एवस्-अवश्यानः, अवश्चीनः 
इत्यादावपि वेभाषिकं सप्रतारणमवधेयस् । समवश्यान इत्यादौ श्येङोऽवपूर्व्वाद्पि 
न दंप्रसारणष्र् । व्यवस्थितविभाषितस्वात् ! श्रद्धोऽनपादान शति, अपादानभिन्ना्ं 
अञ्चो निष्ठातस्य नः स्यादित्यर्थः । यत्येति। आधंधातुकापेकया यस्येति षष्ठी । 
यदहीयाधंधातुकस्येस्यर्थः । समक्न" । सम्पूर्वाड््वतेः क्तप्रन्यये क्तस्य किरवेनोपधाभूतस्य 
नस्यं रोपे “चोः कुः, इति चक्षय कत्वे तस्य “अञ्चोऽनपादाने? इति नत्वे सौ रत्वे विसर 
च कृते “समक्नः' इति रूपय । उदक्तभिति स्पे तु न नस्वं क्पादित्ति उपादान 
सवस्य विचयमानष्वात् । दिव इति! दिवः परस्य निष्ठातस्य न्वं जिगीषाया सभावे । 
चून इति ¦ दिवः क्पमरत्यये करोपे च्छवोः शूडनुनासिके चः हष्यूठि यणि तस्य 
'दिवोऽविजञिगीषायामः इति नध्वे सो रष्वे विस्य शयनः, इति रूपम् । विजिगी- त 
स्पद्चसे भिन्न भ्रधर्चे | 

प्रतेश्च--प्रति उपसग॑से पर श्येङ घातुफो संप्रसारण दयो, निष्ठा । 
पिभाषा--(रभिः ज्ौर अरव" उपस्षगक “दये ड भातुको संप्रसारण दी, विकसपसे । 
अश्चोऽनपादाने--“शरन्व धातुसे पर निष्ठाके तकारको नकार हो, पादानते भिक्ष 
यत्य विभाषा- जिस शतुको विकल्पे कौं सौ श्ट विषान् किया गया हो, उससेपर 

निष्टाको इट नदी होता । दहविवोऽवि--"दिव? भातुसे प्रर निष्टाके तकारो नकार हो, यदि 
विजयी इच्छा रम्यमान नदीं रहे ! निर्वाणो-- निः पवक श्वा, भातुसे पर निष्ठके 



प्रकरणम् |] खुधा-इन्दुमती-सोकादयोपेता । ४१६ 

तश्चेत्कता न ! निवाभोऽधिसुनिर्व 1 वाते तु-निर्वातो वातः) शुषः कः [दौर 
५१। निष्ठातस्य क । शुष्क. । पचा चः 1८२५२} पक" ¦ त्तयोः मः 1} 
५२। क्षाम. । स्त्यः प्रपूषस्य 11 १।२३। प्रात् स्त्य ̀  सप्रसारणे निष्रायाप् ¦ प्रस्स्यो 
ऽन्यतरस्याम् 1२५४ निष्ठातस्य मो वा । प्रस्टीमः। प्रस्तीतः । भात्किम् 

सत्यान. ॥ अ्रजुपसगत् फलत्तो वके वाघ ।८। २५५] एते निपात्यन्ते ! बिफ- 
ला, फुल्ल । निष्ठातरय लत्वं निपात्यते ¦ क्तवत्वेकदेशस्यपीद नि गतनमिष्यते, 
फुल्लवान् । श्रधपसगाकिम् ! आदितश्च ।ऽ{२।१६। आकारेतो निषएराया इण्न \ 
ति च }अभ्८६। चरफलोरत उत् तादौ कित्ति ! प्रफुट्तः । परक्षीचित । ् रकशितः ! 
ओह्ञाधितः ॥ ( उष्फुल्लसफुल्ञयेशूपसंख्यानप्् । ) उर्दवदोन्दज्वाही- 
भ्यो ऽन्यतरस्याप् ।२।२,५६ निरतस्य न. 1 नुः । सुत्त । विच्च. । वित्त. । 

वायां “चृतसर" इस्येव, न न्विति भावः । निर्गण)ऽवात इनि ¦ निपूर्वाद् काछातोः कते 
तस्य नसे णस्वे निपातनभिदम् इति भावः ¦ चते घु निर्वातः इष्येव। 
सत्य इति । “सस्यैः इव्यस्य कताश््रस्य स्त्य इति षष्ठयम्तम्। "ध्यङः संप्रसारणम् इस्यतः 
संप्रसारणमिति “स्कायः स्फो, इस्यतः निष्ठायामिति चानुत्रतेते । प्रसत्य इति । भस्स्य 
हति पंचमी । प्रपूवास्स्येधातोरिव्य्थः । निष्ठातस्य “मः इति हषः ! प्रस्तीम इति । 
्रपरवार्स्येधातोः कमस्यये “स्त्यः प्रपूर्वस्य, इति सप्रसारणे खप्रलारणाच्चः इति पू. 
खपे हरः इति दीर्घं शरस्य इति वा स्वे सो रष्वे विस्म “व्रस्तीमः" “प्रस्तीतः» 
इति 1 प्रपू्ादुन्यत्र तु न संप्रस्षारणमकारौ तेन शरूस्यानः, इर्येवेति । फुः ' फएख्धा- 
होः क्छम्रस्यये तिच, इति उस्वे वस्य निपाताड्वष्वे सो रसे विषे फुर्रः› इति ! यद. 
पि वतौ त इति अवयवस्वथापि संज्ञास्ामथ्यीरस्यादेव रत्वमतत आह -फुर्न र निति । 
श्मादितश्च । यस्य धातोराकार इत्सं्ञकस्ततः परस्य निष्ठातकारस्य न॒ नर्वभिस्यथंः । 
प्रफुर्त । प्रवूर्वास्फलघातोः क्तपस्यये तस्य आधेधातुकष्वेन वलादीदि प्रापि 
"आदितश्च, इति निषेषे "तिच इति उदादेशे सौ र्वे विसर्गे च कते ्फुरतः 

लकारको नकार श्रादेश हो, यदि वायु कतां नदीं रडे। शुषः क~~ शुषः घातु १२ निष्टके 

तकारको ककार भ्रादैश हो । पचो चः--"पच' घातुमे पर निष्ठे तकार को वकार प्रादेश हो। 
छायो म~त धातुसे पर निष्टासवन्धी तकारको मकार त्रदे हो । श्यः प्रपूवस्य---“प्र 

पूवक (स्वये वातुको सथप्रसारण हो, निष्ठाने । प्रसस्योऽन्यततरस्याम्--“प्रः पृवेक स्त्ये 
घातुके पर निष्ठा सवन्वी तकारको मकार शरदे हो, विक्ल्पसे। अनुपञ्षगाल्-- उपसं 
रहित फुल्लः श्रादि शब्द निपातन हदो । आद््तिश्च-प्राकरेत्सन्न ® धातुसे पर निष्ठा इट् 
नदी हो । ति च~चर भौर फल धातुके श्रद्तारको “उत् ्रदेश हयो, तादि कित् प्रत्ययकरे परे । 
उस्फुल्छ--रत्फुट्ल, सफुट्लका निपातन हयो । जुदविदो--नुदादि घातु भसे पर निष्ठके 



२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ छृत्- 

उन्दी-श्वीदितो निष्ठायाम् ।७।२ १७} रवयतेरीदितश्च निष्ठाया इण न । 
उनः) उत्तः, इत्यादि ¦! नं धपाख्यापृमूच्छिमदाम् ८ रापऽ एभ्यो निष्ठ. 
तत्य नो न । ध्यातः । ख्यातः । पूतः । रादलोपः ।६।४।२१। रच्ुवोर्लोपः 
स्यात् कौ मलादावनुनासिकादौ च प्रत्यये । मूर्तः । मत्तः ॥ वित्तो भोगप्रस्यययोः 
।८{२}४८। विन्दतेनि षान्तस्य निपातोऽयं भोग्ये अतीते चार्थे । वित्तः पुरुष्. । 
द्मनयोः किंम् १ विन्न. ! भित्तं राकलम् ।८।२।५६। भि्नमन्यत् । ऋणमा. 

इति । नुदेति। एभ्यो वा निष्टठातश्च नत्वमिष्यथंः । रत्नः विन्न ¦ नुदविदोः चमः 
त्यये श्नुद्विद्” इति वा तस्य नत्वे सौ रत्वे विसे प्ते चत्वैन तत्वे शुक्चः-नुत्तः- 
विश्नः-वित्तः, इति रूपाणि सिभ्यन्तीति बोध्यम् । शचीदित इति । नेड्वशि, इस्यतो 
नेति करभ्यते । उन्न इति ! उन्दीघातोः क्तम्ररयये “श्वीदितः इश्यनेन तस्येडागमनिषेधे 
'नुदविदोग्द" इति वा नस्वे तद्भावे चरस्व उपधानरोपे सौ से विसर “उन्न पक्त 
“उन्तः, इति सूपे भकतः । नध्यास्येति ! पुभ्यो घातुभ्यः परस्य क्तमध्ययस्य “सयो. 
गादेरातः, इध्यादिना प्राप्तं नतव नेस्यथः । -यातः-स्यात- पृतं. । भ्या-स्या-प़ द्भ्यो 

धालुभ्यः चभष्यये पृातोः 'उदोष्ठधः इ्युस्वे रपरत्वे “हलि च इति दीं सौ श्वे 
विसर्गे च विषिते “ध्यातः-ख्यातः--पूतंः इति रूपा'ण भवन्ति । मूतः। 
सुद्धा भातोः क्तम्रस्थये -आदित्वात् 'आदितश्चः इतीडभावे 'रारलोपःः इति 
छङोपे “ङि वः इति दीघ “रद्भ्याम् इत्यनेन तस्य नस्वे प्रापे “नध्याख्ये 
इति नस्बनिवेधे सौ खतवे विसगे “मूतः, इति रूपम् मत्त इति । मदीधातोः क्परस्यथाग 
“श्वीदितः, इडभावे ्र्बेन तस्वे सौ रत्वे विखरगे "मत्तः, इति रूपम् । अत्रापि रदाभ्यां 
इति प्रात नसवं 'नभ्यार्या, इत्यनेन वायते इति भावः । चित्त शति । मोम्ये ्रतीते 
च बिद्ातोः क्षप्रस्ययान्तो नत्वरहितोऽयं निपात इति दिक् । भोगप्रत्यययोर्भि््थे 
तु "रदाभ्या इति पूंपरयोदकारतकायोनस्वे सौ रत्वे विसगे “विश्वः इति रूपम् । 
भिन्तभिति। भिद्बातोः शकला नस्वरहितं निपातनमिदुम् । शकरान्तरयं तु 
भिन्नमिति स्यात् । “रदाभ्या इति दतयोनस्वे रूपम्। ऋणमाघमण्ये । अधमं दुःखप्रदभूणं 

यस्य स भघमणंस्तस्य भावस्तस्मिन् । ऋधातोः चस्य नत्वं णत्व च निपात्यते इतिं 

उमस नकार भदेश हो, विकल्पते ¦ श्वीदितो--शरि' धातु भर इदित् धातु दो, विकल्पसे । श्वीदितो. चिः धातु भौर देदित् धातुसे प्र निष्टा 
सबन्धौ तकारको इडागम नदीं दो । न ध्याख्या--ध्या, स्या श्रादि धातुश्रोतसे पर निष्ठाके 

तकारको नकार नद्यं हो । राछ्छोपः-रेफसे प्रर चछेकार~नकारका लोप हो, किपूके परे श्रौर 
द्ललादि अनुनासिकादि प्रत्ययके परे । वित्तो- निष्ठान्त विन्दतिको शवित्तः निपातन दहो, 
भोग्य श्रौर प्रसिद्ध भ्रथम। भिन्त. भिक्तं' श्र्थात् भिद् धातुसे पर निष्टाकरे तकारको नत्वाभाव 
निपातन शे, शकल (खंड) अथं । ऋणमा--'च्' धातुसे प्र॒ निष्ठाके कारको नकारं 
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मण्य {८ २।दे०॥ ऋतमन्यत् । स्फायः स्री निष्ठायाम् ।६।१।२२। स्फीतः । 
इण्निष्ठायाम् । ५ २।४७। निरः कपो निष्ठाया इट् । धयस्य विभाषेति निषेधे 
भासने पुनर्विविः 1 निष्कुषितः ¦ बसतिन्ुघोरिट् ॥७।२।५२] आभ्या कत्वानिष्ट- 
योनित्यमिद् । उषितः । यितः । शद्धः पूजायाम् । 1२४३} क्त्वानिष्टयोरिद् । 
अधितः \ गतौ तु-श्रक्त' ! लुभो विमोहने 1७1२५४७1 कत्वानिष्ठयोरिद् , नतु 
गार्य , लुभित । ग्वै तु-लुव्वः । {क्ख क्व्वानिष्टयोः ॥७२।५० इड् 
वा । क्िशितः । ज्कि्टः ¦ पृूङ्श 191 २।५१। क्लानिष्टयोरिड् वा । पूङः चत्वा 
च 1।२।२२] तिष्ठा सेद् करित स्यात् । पवितः । पूत । क्त्वायदणसुत्तराथम् । 

भावः। अन्यत्र तु ऋतमिव्येव । स्फायः क्फीति। स्फायीधातोः निष्ठायां बरतः 

स्फायः स्थाने स्स्फीः इत्यादो वाच्य इत्यथः । रफोनः । स्फाबीघातोः क्तप्रत्यये 
"स्फायः स्फी, इति रफी आदेशे सौ रुते विसगं “स्फीतः, इति रूपम् । इण्नि्ठायः- 
भिति । "निरः षः, इति सृन्रमनुवतंते । निष्कुषित इति । निपूर्वात् कुषः क्तभत्यये 
“इण्निष्ठायाम् इति इटि कि्वाद् गुणाभावे निरोरस्य विसर्वे 'इहुपधस्यः इति षवे 
सौ रष्वे विसमे “निष्छुवितः' इति रूपम् 1 वप्ततीति । “द्धिः कटषानिष्टयोः इत्यत्तः 
करवानिष्ठयोः इति अनुवतंते । उषित इति! वसधातोः क्तप्रसयये यजादिवास्सम्रसा- 
रणे पूर्वरूपे वसतिन्ञधारिद् इतीटि “शासिवसिघसीनां चः इति शत्वे सौ रतव 
विसर्ग "उदितः, इति । लभित इति । लुभधातोः चप्रस्यये इटि सौ इत्वे विसर्गे 
"लुभितः' इति रूपम् । गाभ्ये तु 'टुम्-त, इति स्थिते शक्षषस्तथोः इति तस्य ध्वे 
(ससम जश् श्रि? इति भस्य षत्वे सौ रष्वे विसे "लुरषः, इति रूपम् । वलि इति । 
“स्वरतिसूति, इत्यतोवेस्ययुवतेते। छि शित. क्किशघातोः च्मरस्यये “'धिक्शः क्स्वानिष्ठयोः” 
इति वेटि इडभावे वश्च इति षवे ष्टुरवे सौ रखे विसे "्ङेश्चितः, “विरः इति । 
पूडखचेति । पूष्कघातोः क्तम्व्यथे परत इद् वा स्यादिष्य्थः। पृड. क्वा च । निष्ठा सेद् किञ्च 
स्यादिस्य्थः । वितः पूत" । पृङृघातोः क्छमस्यये "पूडश्च, इति वेरि इदपर्ते च पूङः 

निपातन हो, आधसण्यं ( केन-दन) अथव । स्फायः स्फी--.स्फायीः घातुको स्फीः 
आदेश्च शो, निष्ठातं । इण्निष्ठा-"निर' उपसगक ष्) धातुते प्र॒ निष्ठाको इटका आगस् 
दो । वसति--'वस श्रौर् “कुध्" घातुसे पर क्त्वा ग्रर निष्ठा को नित्य इृट्का श्रागम हो । 
अन्चेः पूजायास्-श्रञ्च्ः घातु पर कतवा शौर निष्ठा को टका ्रागम हो, पूजा चथ । 
लमो वि-(विमोईनम्= माकुलीकरणम्) लभ्? ाठुसे पर क्त! भौर निष्ठाको (नित्य) इट्का 
आगमन घो, यदि गाप्य ( लोभेच्छा ) गम्यमान नर्दीरहे  क्िङ्शः केस्वा--परिलश्' पातु 
एर "क्त्वा अर "निष्ठाः कोडट् हो, गिकस्पतते। पुडश्च--“पूड? धातुते पर क्वा" श्रीर् 
“निष्ठा की इट. हो, पिकल्पते ।पूड वस्वा च -~-पृडतसे पर सेट कवा शोर निष्ठा किच नद दो । 
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नोपधादि'त्यत् हि क्त्वेव संबध्यते । निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिवविदिधुषः 1९१२} 
९६। सेट् किन्न › शयितः । ( आदिकयणि निछठा वक्तव्या । ) आदिकमशि 
त्तः क्त्रि च ।३।४1ऽ९। चाद्धावकर्मणो. । विभाषा भावादिकमंसो, |] 
२।९७॥ श्रादितो निष्ठाया इद् वा । प्रस्वेदित्वे्. । प्रस्वेदित तेन । निष्विदेति 
भ्वादिर्त्र गह्यते, जीद्धि : सश चयीत् । सिक्यतेस्तु स्विदितः इहव । जिमिदा निच्िदा 
दिवाद् भ्वादौ च । प्रमेदितः । प्रच्वेदित । पधषितः । धर्षितं तेन । सेट् किम् १ 
प्रस्वि्ः । प्रसि तेन-इत्यादि । मषरि्वितिन्तप्याप् 1 <।२५। सेण् निष किन्न । 

मर्षितः । तितिक्षाया किम् १ अपररषित वाक्यम्, अविस्पष्टमित्यथं । उदुपधाद्धा- 
वादिकमंणोरन्यतरस्यःस् ॥१।२।२९। उदुपधात्परा सावादिकमणो. सेरिनष्ठा 
वा किन्न 1 बुतितम् , वोतितम् ! सुदित, मोदित साधुना भ्रयोतित", प्रयु- 

वस्वा च, इनि किश्व निषेधे गुगेऽवादेशे सौ र्वे विसग च कते "पवितः, "पूतः, इति 
ख्पद्टय साश्चु। निष्ट । "न ध्वा सेदु? इत्यतो नेति सेडिति चानुवतते । शयित क) । 
क्री ङधातोः क्तप्रस्यये इटि निष्टा शीङ इति किच्चनिषेधे युणेऽयाद्वेशे र्सवे विखग 
क्षयतः, हृति ख्पम् । मादीति । दीघङाख्न्यास कायाः कशद्यत्पादनच्छियायाः जारम्म 
कारूविशि्टोक्ञः आदिकमं } तन्न विचमानाद्वातेरिष्ठा वक्छव्य॑श्यथः। इत्र जाधेषु 
क्रियाख्णेषु भूतेष्वपि क्रियाया भुतत्वामावाद्भूते विषिदा निष्ठा न प्राप्तेव्यर्थमारम्मः। 
श्रादिकम॑ण्य क्त इति, (तयोरेवः इत्यतो सावकम॑णोश्चकारेणाञ्चवत्तिः । विभाषेति 1 
“'आदितश्चः, इत्यतः आदित इति श्वीदितः, इस्यतो निष्टा्रहणम् । ननेडवक्षि, इध्यतो 
नेति चानुवतते । प्रस्वेदित चेव. । प्रपूर्वात् स्विद्घातोः लादिकमंणि निष्ठा वाध्याः 
इति क्तप्रस्यये "विभाषा भावा द्कमणोः, इति इटि निष्टा श्ञीडः इति किस्वनिषेधे 
पुगन्तः इति गुणे सौ रते विसे श्रस्वेदितः इति रूप सिध्यति । चेननकूका 
आरम्यमाणप्रस्वेद्नच्छिया इत्यथः । प्रस्वदितम् । पूवददुपसिद्धिवोभ्या । स्विदित. 1 
्तमरत्यये "विभाषा भावा इत्ति इटि किरवनिषेधाभावे सौ स्वे विसँ 'स्विदितः' इति 
रूपस् ॥ प्रमेदित -प्रचवेदित ~प्रयषित. । प्रपूर्ेभ्यो जिमिदा-त्रिचिवदा-टषधातुभ्य 
"आदिकर्मणि? इति क्घप्रश्यये "विभाषा इति वेटि "निष्ठा शीङ इति रि्वनिषेे गुणे 
सौ र्स्वे विक्त च विहिते “प्रमेदितः” ““प्रचेवेदितःः “्रधर्बितः इति रूपाण्यवसे 

निष्ठा श्चीड--पूङ धातु पर मट् क्त्वा श्रौर निष्ठा वित्र नही हो \ आद्कि--भादि 

कमं ( क्रियानप्रारम्भ) म॑भी निष्ठा हो-ेसा कना चाहिए! आदिकूमणि क्ः--श्रादि 
कर्ममे जो (क्तः वह कर्तां शरीर भावन्कमपे हो। विभाषा भावादि--ग्रादि कम्मे भ्रौर 

भावम आदित् धातु विदित निष्ठाको इट् हो, विकल्पे । श्षरितितिक्ता-तितिष्ठा ( क्षमा } 
भर्म (मृष्, चातुसे पर सेद्. निष्ठा कित् नदी हो । उदुपधाद्वाव--उदु पध धातुसे पर 
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तितः । प्रमुदितः, प्रमोदित साधुः \ उदुपधक्किप् १ विदितम् । भावेत्यादिं किम् 
रुचितं कार्षापणम्! सेट् किम् १ कष्टम् \ (दन्विकश्येभ्य पतेष्यते) नेद-गुध्यते- 
गु धितम् ॥ निचयं सेटि 1५1४1५२ रेललौपः । भावितः ¦ भावितवान् । टः 
स्थूलबलयोः 19२1२०॥ रभूत्े बलवति च निगत्यते \ इधातेर्टिः \७।६।४२। 
तादौ किति । निहितम् । दो दद्धोः 1191-1 घसक्घस्य दा इत्यस्य दथ् 

तादौ किति! चर्त्वम्! दत्तः; गत्य्थाकमेकश्छिषशीङस्थाखवसजनस- 
दजी्ेतिभ्यश्च 1२।४। २ एभ्य कर्तरि क्त" स्याद्भावकमंणेश्च । गङ्गा प्राप्तः \ 

ग्लानः सः ¦ लदमीमाश्िशे हरिः ! शेषमधिशयित. ॥ खतिर्स्यातयास्थापित्ि 

किति जरण एरषामित्तादौ किति । वेङ्कण्ठमधिष्ठितः \ शिवसुपासितः \ दरि 

यानि । गत्र । ग्य्थ-भकमक-रिरुष-शीड-स्था-आस्-वस्-जन-र्ह-जीयति- 

एषां दशानां इन्द्रः । “कः कर्मणि च भावे च” इत्यतो मवे इति कमणि §€ति च। 

"“जादिकर्मणि क्छः कर्तरि च» इस्यतः कर्तरीति चानुवतते । कर्व॑रीस्येवाजुद्त्तौ भावक- 
मणोनं स्यादिति तयोरपि अनुष्त्तिः । गज्ञां प्राप्तः । कतरि क्तः । जाष्लुरभ्याक्षौ । 
उपसर्भवक्चाद्तौ वतते । भकर्मकमुदाहरति-- म्लान । स्काधातोरकमेकल्वात् चपरव्यये 
“सयोगादेरातोधातोर्थण्वततः” इति निष्ठातस्य न्वे सौ रष्वे विखग रूपस् । 
आरिलष्ट इति । आलिङ्गितवानित्यथः । अन्नापि आङ्पूवौव् क््रष्यये रूपम् । शेष सुक 
रम् । नयु शीडमदीनामकमकस्वादेव सिद्धे तेषां पुनगंहणं व्यर्थमित्यत जआाह--रोषमरि 
र“: । शेषे शयिसवान् इत्यथः । “अधिक्ीरस्थासा कमं, इत्यनेन शेषस्य कमत्व- 
म् । तेन सकमंकत्वादपि क्छः सिद्धः । अधिपूर्वात् कीडधातोः क्तम्रप्यये वलादित्वादिडा 
गमे गुणेऽयादेशे 'अधिक्षयितः' इति रूपस् । यतिस्थतील । एषाभित् तकारादिकिश््र- 
व्यये परतः । शयिष्ठितः । जधिपूर्बाष्स्थाधातोः क्तप्रत्यये "यतिस्यति? इति स्थाघातो 
द्वे षटवे षट्त्वे सो शपे विक्षर च करते "अधिष्ठितः इति खूप ! 'अधिक्ीड, इति 
वेद्कण्ठस्य क्म॑स्वम् । =पासिन । उपपूर्वादस्यतेः त्तप्रस्यये श्यततिस्यत्तिः इतीकारादेशे 

भावाथेक तथा श्रादिकनांयक सद् निष्ठा कित् नदा रा, ।वकत्पसतं । शड्विकरभेभ्यः-- यई 
वैकल्पिक कित्वका निषेव दान्विकरख ( स्वादि ) धातु ही श््टदै। निष्ठा्या--तेद्. 
निष्ठाके परे रि का लोप हो । दृढः स्थुरु--स्थूल ओर बलवान् अथय दृढः निपान हदो । 
दधातेर्हि~“धाः बातुको “हि श्रदेश हो, तादि वित् प्रत्ययके परे, दो इद्धोः-इुसन्नक 
दाः धतुको दथ आदेश ददा, तादि कित् प्रघ्ययके परे । गव्यर्थाकर्मक--गस्यथैक 

कमेक, इलीष, शीङ , स्था, भ्रास्त, वस, जन, रुहश्रौर ज धातुर््रोे भाव, कम भ्रोर कर्ता, 
भी “क्तः प्रत्यय हो । घयतिश्यत्ति--यो भ्रवखण्डने, षो श्रन्तकर्मणि, मा माने, भःड माने 
मेड प्रणिदाने, छा गतिनिदृत्तौ--इन घातुको श्च्व हो, तादि कित् प्रत्ययके परे । 



४२४ मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ कृत्- 

दिनमुपोषितः । राममनुजातः । गश्डमारूढः 1 विश्वमनुनीणः । पक्ते-प्राप्ता गङ्गा 
तेनेत्यादि ! क्तो-ऽधिकरखे च ध्ोढयगतिप्रस्यवसानाथेभ्यः ।३।४।७६॥ 
एभ्योऽधिकरणे कतः । चाश्चथाप्राप्तम् । 

मुङकन्दस्यासितमिदमिदं घातं रमापतेः । 
भुक्तमेतदनन्तस्येव्युञुगौष्यो दिदत्तवः ॥ ९ ॥ 

पत्ते--श्ासेरगमेकत्वात्कतरि भवे च-्ासितो सकन्दः, श्मासितं तेन । 

( गव्यथभ्यः कतरि क्मेणि च ) रमापतिरिदं यातः, तेनेदं यातम् । 

सुबादिकार्य “उपासितः, इति रूपस् । पोषितः । उपपूर्वात् वसधातोः क्तप्रस्यये 
“वसतिद्धघोरिट”? इतीरि यजादिस्वात्सप्र्षारणेनोकारे गुणे सस्य षत्वे सुबादिकायं 
“उपोषितः, इति रूपम् । श्रनुजात । अनुपर्वाञ्जनधातोः क्तप्रस्यये नस्याप्वे दीधं 
सुबादिकार्ये खूपम् । भ्रारूढः । जाडपूर्वाद्रहधातोः क्तप्र्यये “होढः* इति हस्य इत्वे 
क्रषस्तथोः, इति तस्य धष्वे ६ स्वेन धस्य द्वे “ढोढे रोपः" इति पूवडरोपे “दरृपे 
पूवस्य, इति उकारक्य दीषेत्वे सुबादिकायं च छते “जआारूढः,” इति रूपं राध्नोति । 
भनुजाणंः । ज धातोः कठंरि च्पत्यये “त इद्धातोः” इतीकारान्तादेशे रपरत्वे 
“हरि च, इति दीघेते “रदाभ्याम्, इति तस्य नत्वे “रषाभ्यां,” इति णते सुबा- 
दिकायं च कृते “अजुजीणः” इति साभ्य साध्नोति । कतरि परस्ययाभावपके तु प्राता 
गगा तेनेति प्रक्रियावाक्यमेवेति भावः । क्तोऽपिकर५ इति धोव्य-गतिः-प्रत्यवसानं चं 
एषामथंः तेषामिति भावः । ध्रोव्यार्थैम्यः गस्यर्थभ्यः प्रत्यवसानाथम्यश्च इति यावत् । 
ध्रवस्य भावः श्रौन्य = स्थेयंमिति यावत् । स्थिरीभवनम्-उपवेक्षनक्यनादन्नियेति 
यावत् । धरोव्यस्योदाहरणसुदादरति--सुङुन्दस्यासितमिद मिनि । भास्यतेऽसि्मिन्निति 
आसनसमिषस्यथंः। गस्यथंञयुदाहरति--रद यात रमापतेः । यायते गम्यतेऽस्मिन्निति 
यावं मागं इत्यर्थः । युक्तमेद नन्तस्येति । स्ुभ्यतेऽस्मिन्निति युक्त मोजनस्थानमि- 
स्यथः । “'भधिकरणवाचिनश्च इति त्रिष्वपि कतरि षष्टी । अधिकरणे प्रस्ययाभावपक्ते 
न कर्मणि छः । भासितः = भासितवानिस्यथेः । कतंरि क्तः । जासित तेन, भावे क्तः । 
गत्यर्थेभ्य इति । तेषां सकम॑कतया मावेऽसभवात्कतरि कर्मण्येव क्तः । यातः क्तरि क्तः। 

्ोऽधिकरणे--पनोग्यादि ्रभवाचक चातुर अयिकरण श्रथमे (क्तः प्रत्यय हो, चकारात् 
यथाप्राप्त ( मानादि ) भ्र्थोमि मी नक्त प्रत्यय हो । 

सुङ्कन्द--यर स्थान रसापएति भगवान् सङ्न्द ( कृष्ण ) ॐ बेऽघ्नेका है भौर यह उनके 
जानेका है भोर यह उनके भोजन करनेका ईदै-श्स प्रकार ( कृष्णका ) श्रन्वेषण करती हई 
गोपीगस कह रषी थीं। 

गध्यथम्यः--गत्यथेक धातुर्न कतां श्रीर करम्भ “त प्रत्यय हो । 



प्रकरणम् ] सुधा-ईन्द्मतो-रीकादयेपिता | ८२५ 

(ञः कमि) थनन्तेनेदं सुक्तम् ! वर्वमाने' इत्यथिद्त्य ! अ तः कः 1 ३।२१८अ 

च्िरणः ॥ मतिवुद्धिपूजाथभ्यश्च २1 रारद्यो राज्ञा मत । इष्टः । बुद्धः । 
विदित । पूजितः! अचित । चक्ारोऽनुक्तसमुचयाथं; । “शीलितो रक्षित क्षान्त 
आच्ु्टो जुष्ट इत्यपि” इत्यादि । नपुंखके भावे क्तः }२।३।११४} कीवत्ववि- 
शिष्टे भवि कालसामान्ये क्तः । जल्पितं । हसितम् ॥ सखुधजोङ वनिप् ।३।२। 
१०३॥ भूते । सत्वा । यज्वा । जीये तेरत॒न् ।२।२।१०७] जरन् ! जरन्तौ 1 

यातस् कमंणि च्छः । सुजधातोः कमणि कः, सुक्तम् । मण्डरकप्लुतिमाश्रयन् द्ंयति- 
वत्तमानिश्त्यरिङ््येति । जातः क्त । जि इत् यस्य तस्मादतंमानक्रियाृत्तेः कः स्यादि- 
स्यथः । चिवण्णः । जिच्विदाषातोः 'जीतः द्धः, इति वतमाने क्तप्रस्यये °या? इति 
नत्वे आदितश्च, इति इडागमनिपेभरे णश्े ष्ट्स्वे सुबादिकाये रूपसिद्धिः । मतिदुदधीति ! 
मतिरिच्छा पृथग्प्रहणात् । मतः ॥ मनधातोः वतमाने क्तपरष्यये अनुदात्तोपदेश, इति 
नलोपे सुबादिकायं रूपलिद्धिः ! श्ट इन । दइषधातोर्व्तमाने क्तप्रष्यये 'तीषसडहेति, 
वेट्कः्वादिडभावे ष्टवे सुबादिकार्ये रूपम् । द । बुधधातोः क्तप्रत्यये शक्लषस्तथोः? 
इति ध्वे श्वल जश् कक्ष" इति द्वे सुबादिकायं “उद्धः, इति रूपम् ! ससुच्चय- 
सुदाहरति-- शीलितः रकितः । शीरर्ताभ्यां क्तप्रत्यये वलादित्वादिटि सुबादि- 
कायं रूपे राध्नुतः । कान्तः । चरमधातोः क्तप्रष्ययेऽनुस्वारे परसवणं सुबादिकायें 
कान्तः" इति रूपम् । आकृष्ट" जुट. । जाङ्पूरवात्कुशधातोः ज्ञषधातोश्च क्छप्रस्यये "वश्च 
इति षत्वे षट्त्वे सुवादिका्ये च छते “आाक्र्टः, जटः? इति साध्यरूपे साध्युतः । 
नपुंरुक इति । भावस्तु कीबरवविश्षिष्टः । जल्पित-इ सितम् ! जत्प-हसधातुभ्यां (नपुसके, 
इति क्तप्रत्यये वलादिस्वादिटि सुबादिका्ये रूपे भवतः 1 यजोरिति । भुत्ताधिकार- 
स्थत्वाद्भूते क्तः इव्यथः ! सुत्वा ¦ सुधातोः भूताथं सुयजोः इति इ वनिपि हस्वस्यः 
इति तुकि सौ “सर्वनामस्थानेः इति दीं हङ्डथाद्िरोपे “नरोपः, इति नरोपे 
शुष्वा' इति रूपम् । ५उवा । अत्रापि इवनिपि सुबादिकाये रूप बोध्यम् । जरन् इति । 
ज॒धातोः अवृनृप्रष्यये नयो कोपे गुणे रपरे "जरत् इति जाते सौ उगिदचां" इति 
नुमि खयोगान्तरोपे तस्यासिद्धस्वेन नछोपाभवे "जरन्? इति रूपम । वासरूपविधि- 

ञुजेः-- सज्" घातु कमम “क? प्रत्यय इ । 
जीतः क्छः--जीदित् धातुसे वतमाने “क प्रत्यय दो, 
मतिद्जुद्धि-मति-बुद्धि-पृजा्थक धातुर्ोसे उतमान कालम क्तः प्रव्यय हो । 

नपुसके--नपुसकत्व विरिष्ट.माव श्रौर कालसामान्य श्रमे धातुसे “क्तः प्रत्यय हो । 
सुयजोङ्क वनिप्“ शौर "यन् धातुसते भू तकालमे ङ्वनिप् प्रत्यय हो । 
ओयंतेरतुन्-'ज्" धातुसे भूतसामान्ये “अवृन्? प्रत्यय दो । 



द मष्यसिद्धान्तकोस्नुदी- [ कत 

वासरूपन्याप्रेन निष्ठापि । जीणं- । नीणवान् । {छन्दसि लिट् 1३1२१०५ 
लिटः कष्नर्वा 1२।२१०६ .कषुश्च २३1२१०७ भूतसामान्ये छन्दसि 

लिट् । तस्य कानचृक्षसू वा स्त. । तद्धनावात्मनेपदप्” । चक्राणः 1 'म्बोध" \ 
जगन्वान् । कवयस्तु वाहुलकाह्लोकेऽपि अयुज्गते। (त ठस्थिवासं नगरोपकण्दः 
श्रेयांसि सर्कण्ययिजरमुषस्तेः इत्यादि । बस्वेकाजाद्धसाम् 14)रादे9 

छृतद्विवेचनानामेकाचामादन्ताना बेच वस्रोरिर् स्याचनान्येषाम् । आदिवान् । 
श्यारिवान् । ददिवान् । जक्षिवान् । एषा किम् ४ बभूवान् । भाषायां सदवस- 

ना क्तक्तवत्तोरपि सिद्धि छाघयति--जीणं । जधातोः क्तप्रत्यये ऋत इत्? इति इकारे 
रपरस्वे हक चः इति दीं शदार्भ्या, इति तस्य नस्वे शशपाभ्याम्, इति णष्वे सुवादि- 
कार्य रूपसिद्धिः फरतति । जोखवान् । वनु प्रस्यये क्त इत्, इतीति रपरस्वे हि चः 
इत्यु पधादीचै “रदाभ्यां इति नवे “रषाभ्यां? इति णत्वे सौ 'अश्वखन्तः इति दीर्घे 
(उगिदचाम् इति नुमि हर्डयादिकरोपे संयोगान्तरोपे तस्यासिद्धत्वेन नलोपामावे 
“जीर्णवानू्” इति श्पस्य दिद्धिः । जगन्वान् । गस् धातोः छिरि, “क्रसुश्च” दति 
रिटि छः स्थाने कक्षौ, कस्य उकारस्य चेत्छन्तायां रोपे च छते "गम् +- वस्" इति भूते 
«छिरि घातोरनभ्यासस्यः” इति द्विषवे, अभ्याससंत्तायां “हलादिः शेषः" इति मरोपे, 
“कुहोश्चुः? इति गस्य जकारे 'जगसर॒ चसु, इति जाते, “म्वोश्च इति मस्य नत्वे, 

कदन्तववास्प्रातिपदिकते तस्मास्सौ, उरूोपे, “उगिदचां सर्वनामस्थनेऽघातो. इति 
नुमि, उभि गते, भिश्वादन्त्यादचचः परे अते जगन्वनूसृखः' इति भूते, “सान्तमहतः 
सयागस्य इति सान्तसयोगस्योपधाया दीर्घे “हल्डयारभ्यः इति सुरूपे, सयोगान्त- 
स्य रोपः" इति सरोपे, सयोगान्वश्य रोषस्य असिद्धव्वाद् नलोपाभवे (जगन्वान्? 
इति । कवयः काल्दिसादयः । तस्थिवासम् ¦ स्थाधातोः किट. कसु, द्वितीयेक- 
वचने उगिश्वान्नुस् “सान्तमहतः इति दी्घंः । अधिजग्मुष इति 1 अधिपूर्वाद्रमेखिटः 
क्वसुः “गमहन” इत्युपधालोपः शसि वसोः संप्रसारणम् , पूर्वरूपम् › ष्वम् । 
वस्य इनि । छतेऽपि द्िष्वे एकाच एव येऽवशिष्यन्ते तेणमिव्यथंः । शआरदिवानिति । 
भदधातोर्टिटि छिटः कछसुश्चः इति कसुप्रस्यये ह्धिखे पू्बोभ्याखध्वे हरो कोपे अत 
दः इति दी सव्णंदी्े णाद्-वस् दति जाते “वस्वेकाजाद्धसाम्” इति इटि सौ 
उगिच्वान्सुमि (सान्तमहतः इति दीर्घ हृल्डधादिरूछोपे सङोपे “आदि शन्? इसि 

रूपम् । रिवान्। ऋधातोः क्वसुप्रस्यये द्विसवादिकारये जर्-वस् इति जाते वस्वेका? 

छन्दसि खिट्-वेदमे भू तसामान्यमे लिट् लकार् ह । छिटः कानज् वा "कसुश्च-उस 

लिट क स्थानम "कानच्? शरीर “कसु श्रदेश्च हो, विकल्पते । वस्वे-कृतद्विव चन एकाच् 
आदन्त घातुसते पर जौर घसादेशसे पर दी ध्व" को श् हो, अन्यको नदीं । भाषाया--सदः 



[क क 

र "स 

७२८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ इत् 
आनस्य । आदेः परस्य श्रासीनः ॥ दबिदेः रातुवेसुः 191 वेत्तेः परस्य 
राठुवछरादेशे वा । विद्वान् , विदन् । तौ सत् ।३।२। १२७} तौ शतृशानचौ 
सत्सज्ञो स्त । लृटः सद्या । २।२।१४ करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
ताच्छीट्यवयोवचनशक्तिषु चानश ।३।२।१२६। श्ग्नौ जुह्ठानः । कवचं 
बिभ्राण" । रात्रं निन्नानः ॥ आक्ेसनच्छीलवद्धरमतव्साधकारिषु 1२३२१२७ 
क्तिपमभिन्याप्य वद्दयमाणास्तच्छीलादिषु कर्व बोध्या. 1 तृन् 1२।२।१३५। 1 
सवनामस्थानेऽघातोः इति जुभि, उमि गते, मिच्वादन्स्यादचः प्ररे जाते ‹ सनूत् स् 
इति भूते “हट्ढथाञभ्यः» इति सरोपे, “सयोगान्तस्य रोपः?» इति चरोषे सन् 
इति रूप् । दैदा्त इति । “आने सुक्” इत्यत जान इति ! तच्च विपरिणम्यतेऽत 
आह--गनस्येति । जाः परस्य आनस्य इदादेशः स्यादिष्यर्थः । ्रासीन इति, 
आङपूवादसधातोः कुटि जानचि शपि अदिप्रश्ठतिभ्यः, इति ल्टकिं “आस् जानः 
इति जाते श्वंदासः" इति कार्येति सौ र्ष्वे चिस “आसीनः इति रूप भवति । 
विद्वान् । बिद्धातोरुटः शतरि तस्य “विदेः शदुरव॑सुः इति वसुरादेशो उगते, धिष्कस्ः 
इति जाते, छृद्न्तत्वात् सौ, उरोपे, “उगिदचाम् इति नुमि उमि गते, “सान्त- 
महतः सयोगश्य' इल्युपधाया दीं “हरङथारभ्यः” इति सोप, “सयोगान्तस्य 
कोपः” इति सलोपे "विद्वान्, इति रूपस् । विदन् । विदो कटि, र्टः शतरि, अनुबन्ध. 
रोपे, शपि, शपो छक, "विदत्, इति भूते तस्मात्सौ उरोपे, “उगिदचां सवंनाम- 
स्थानेऽधातोः,, इति जुमि, उमि गते, मिष्वाद्न्त्याचः परे ““हद्डयार्भ्यः, इति 
सलोपे, ^सयोगान्तस्य रोपः? इति तकारस्य रोपे "विदच्, इति रूपम् । 
ताच्छीस्येति । तत् शीखमस्य तस्य भावस्तस्मिन् । धातोरित्यधिज्कतमेव। अग्नौ जुह्वानः, 
इधातोरोटि ताच्डीर्ये “ताच्छीर्यवयोवचनशक्तिषु चानश्ुः इति चानि शिश्वास्सा. 
वधातुकस्वे शपि (जदहोस्यादिभ्यः शुः" इति लुकि शौ इति हिस्वेऽभ्याक्षकाये यणि सौ 
रत्वे विसर्गे शजह्वानः इति रूपस् । वयोवचनञ्ुदाहरति--विभ्राण इति ¦ श्छषातोः 
"ताच्छील्य इति चानि हापि श्रौ ह्िस्वेऽभ्यासकार्यं यणि सौ र्प्वे विसम रूपम् । 
निष्नान इति । निपूवाद्धन्तेश्वानश्ि शपि छ्छुकि उपधघारोपे होहन्तेः, इति ङष्वेन 

विदेः श्ञतुः--“विद्ः धातुस्ते पर शत्" क स्थानम "वदुः आदर हदो, ।वकर+से । 
तौ सत्- रत भौर शानच् “सत संज्ञक हो । 

खटः-सह्वा- टके स्थानम चत ओर चानच् विकल्पे शं । ताच्छीस्य-ताच्ील्यादि 
अथग धातु त्ते कामि श्चानशय प्रत्यय हो ! आ केस्तच्छुीर--वदयमाण 'श्रानमास'” सूत्रसे 
विहित “किप्? को व्याप करफे (वदयातक) जो प्रत्यय कदे गये दै, वे तज्छीलादि कतां 
अथं परै हो । तृचू-धातुसे "त् न् प्रत्यय हो, ठच्छीलादि अर्थे । 



खधा-इन्दुमतो-रीकाद्वयोपेता । ४२९ 

कतां कन् ॥ स्पृहिगरहिपतिदयिनिद्रातन्दरा्रद्धाभ्य ्माजुच् 1३२ १५८६ 
श्रायाच्रयश्चरादावदन्ताः ! स्परदयालुः ! ( छोडो वाच्यः ) 1 शयालुः । अलं 
कञूनिराकृञ्प्रजनोत्पचेात्पतान्पदसरूच्यपत्रपचरतुचुधुखहचर इष्णुच् 
।२।२।१३६ श्रलडरिष्णु- । ग्लाजिस्थश्च रस्वुः ।२।२।१३६। निदयं नतु 
कित् 1 तेन स्थ ईत्वं न। ग्लास्नुः । गित्वान्न गुणः \ जिष्णु. । स्थास्नुः। चादु मुवः । 
श्रयुकः किती'त्यत्र गकारपरश्लेषमेद् । भष्णु- । अचखिग्रधिघुषित्तिपेः कतुः 

धत्वे सौ हस्वे विसर्गे च क्रते (निघ्नानः इति प्रसिभ्यति । कतां कटान् । करोति 
तच्छील इ्यरिमच्रथं कुधातोः “तृच्” इति तृनि, नलोपे, “आधे घातुक शेषः" इत्या. 
धेधातुकष्वे “सावंधावुकार्धधातुकयोः” इति गुणे अकारे, “उरण् रपरः” इति रपरष्वे, 
"कतै" इति.भूते “छत्तद्धितसमासाश्चः” इति प्रातिपदिकत्वे सौ, उरोपे, “सुडनपुंसक, 
स्य इति सः सर्व॑नामस्थानसं ज्ञायां “ऋछदुशनस्पुरदसोऽनेहसा ञ्च इत्यनडि, अज्ञो 
रोपे, “डच, इत्यनेन छऋस्थाने जाते “सवंनामस्थाने चाऽसम्डद्धौः, इति उपधायाः 
दीं हर्डथाभ्भ्यः” इति सरोवे, “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नरोपे कर्ताः 
इति रूपम् । स्शृिगृहीति ! पुभ्य आदुच स्यादित्यथः । स्णहयालुरिति । स्णहिधातोः 
आद्धचि गुणेऽयादेरो सौ रवे विसे “स्णहयादः› इति रूपं भवति । शीडो 
वाच्य इति । आलुच् वाच्य इस्य्थः । शयारिति । शीङ्घातोरालुचि गुणेऽयादेशे खुबा- 
विकार्ये "श्यालः" इति राध्नोति । अलछ्रञ् इति! एभ्य इष्णुच् स्पादिष्य्थः। अरद्धरि- 
ष्णुः । अङपूर्वाच्कज इष्णुचि गुणे रपरस्वे सौ सखे विस्रं अभककरिष्णु. इति खाभ्नो. 
ति । ग्लाजिस्थेति । श्नुः प्रस्ययो वाच्य एषामिष्य्थः । ग्ला. स्थास्वु । ग्ेस्थाघास्वोः 
बस्नुप्रस्यये सौ स्तवे विसर्गे "ग्कास्नुः स्थास्चुः, इति रूपे भवतः । निष्ण" । जिघातोः 

गसयु प्रस्यये सस्य षत्वे टु्वे सौ स्तवे विसर्गे "जिष्णुः? इति रूप भवति । भूष्णुः । भूषा. 

ह्यह गरहि- ण्यन्त स्दहि; गृहि; पति भोर (दायः धातुक एव निपुवक द्र" धातुसे, 

तत् पूवक (द्रा धातुके श्रौर “धतः इत्यव्ययपूवं “वा बातुप्ते “ह्च प्रत्यय हो, 
तच्छीलादि श्रधर्मे | 

(तत्पू ब॑क राः धातुसे आलुच् श्रौर "तत्, शब्दको नान्ठत्व निपातन भी समञ्लना चाय) 

क्ीडो वाच्यः "शीङ घाठुसे ( भोः) अर्च् प्रत्यय हो, तच्छीलादि ञर्थंये। 

जअरुङ्कन्-प्रल पूवक क्रन् षतु, निरा पू वंक +करञ्? धातु, प्रपूवक जन्" घातु, 

उत् पूवक पच्? “पत्, शरीर 'मद' धातु, श्रप पूवक श्रप' घातु तथा इत्, इष् , सद् प्रीर् चर् 

थातुप्रोसे ^ष्युच' प्रत्यय हो, तच्छीलादि श्रथ मे) 
बाजिश्थश्च--ग्ला, जि, स्था श्रौर ( चक्रारात् ) मू धातुमे (सुः प्रत्यय हो, तच्ची- 

लादि र्थ! त्रसिगृधि-त्रसादि धातुशरोसे "कतुः प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थम । 



४३० मध्यसिद्धान्तकोसदी- । छृत- 

३२1१९७० त्रस्तः । गृध्नुः । पृष्णुः । क्षिप्डुः। शमित्यष्ठाभ्यो चधिनुख् 
1२२१७१९ उकार उचारणाथ इति काशिका । श्नुबन्ध इति भाष्यम् । 

तेन शदिनितरा शिभिनीतरेत्यत्र उगितश्वेति हस्वविकल्पः । नचेवं शमी शमिनावि- 

त्यादौ वुम्प्रसद्व- । मल्प्रहणमपकरृष्य खलन्तानासेव तद्विधानात्! नोदात्तोपदेशस्ये"ति 
बृद्धिनिषेध. । शमी । तमीत्यादि ।! सखंपृचासुखधाङ्धमाडम्यसपरिखसं 
सूजपरिदेविसंल्वरपरिक्िपपरिर्टपरिवदपरिदहपरिमु ह दषद्विषदु ह दुद- 
युजाश्मडविविचव्यजस्जभजा{त्विसपचयामुषाभ्याहनश्च 1२२१७४२] 
चिजुण् स्यात् । सम्पकीत्यादि । वौ कषलसकत्थसरभ्मः ।.२।१९४२। 
विकाषी । रपे च लषः । ३1२1१8७ बद्धौ । अपलाषी । विलाषी ¦ चलन- 
राञ्काथाद्कमेकायुच ।३।२।१४८॥ चलनार्थाच्छन्दार्थाच युच् स्यात् । चलनः । 

तोः रस्नुप्रश्यये षले स्वे सौ रत्वे विदे “भूष्णुः इति रूपम् । त्रसीति । एभ्यः नु 
प्रस्ययः स्थात् 1 त्रस्वुः-गृध्नु.-षृष्णुः-क्तिप्लुः । ज्रलिगुधिषशषिर्िपधातुभ्यः कनुप्रष्यये क 
रोपे स्रौ सूतवे विसर रूपाणि प्रभवन्ति । शभिव्येति । शाभादिभ्यो दिवादिस्थेभ्योऽष्टाभ्यो 
धिनुख स्यादित्यथेः। श्मिनीतरा। श्चमक्षातोः धिनुणि घकारोक्छारणकाराणामिष्वे 'उगितश्चः 
इति डीपि 'ङशभिनीतराः इति रूप् । रमी तमी । क्चमतमोः धिनुणि घकारोकारणकारा- 
णाभि क्षौ सौ चः इति द्ध्व नोप “क्मीश^"तमी, इति भवतः । सण्चेति । एभ्यो 
धिनुण् श्यादिस्यथः । सपको । सण्रचशब्दात् चिनुणि चजोः" इति कत्वे घकारोकछारण- 
छाराणासिच्वे कोपे सौ "सौ चः इति दीधे हर्डयादिलोपे "नलोपः, इति नरोपे च छते 
संप इति रूपम् । वाविति । धिनुण् स्थादिति भावः । विकाषी । विपूर्वात् कषधातो- 

हामित्यष्टाभ्यो-(दिवादिस्थ) शम् , तम् , दम् , भम्, अम्, त्तम्, क्लम् , मद्--इन 
आठ वातु “धिनु प्रत्यय. दो, तच्डीलादि श्रथन । 

सम्पृचानु- सम् पूवक" धातु, अतु पूवक “रुषः धातु, श्राङ पूर्वक ध्यम्, नौर 
"यसु? धातु, परिपूवंक शसु" धातु, सम् पूवक छन्? धातु, परि पूवक देव? धातु, सम् पूवक 
'ज्वरः धातु, परि पृवंक च्रिप् , रट् , वद्, दह् श्री< मुह्? धातु तथा दुष् , दिष् , दुद , दुह 

छरीर युज धातु, आङ्पूवक ऋरौडः घातु, वि पूवेक "विच्? घातु, तथा स्यन् , रन् मौर भज 
यातु चति श्रर रप पूवकं चर् धातु, भाङ् पूवक युष, धातु श्रौर भरमि, ्राद् पूवक 
हन्” धातुसे "विनुणः भरस्यय हो, तच्छीला दि$अरथमे । 

वौ कष--'विः पूवककष् , लस , कत्थ श्रौर खम्भ धातसे "धिनुखः प्रत्यय हो, तण्ली- 
लादि भरथर्मे । अपे च छषः--अप्? चरर ( चकारात् ) षवि" पूवक (लषः धाठुसे “पिनुणः 

ध्र्यय हो, तच्छौलादि अधम । चलर्नद्राड्डा-चलनाथक ओर शब्दाथक अकमक धातुरश्रोपि 
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चोपनः । कम्पनः । शब्दनः । रवणः । अकमकाच्किम् १ पठिता वियाम् । अनुदा 
ततश्च दलद्िः ।२।२१४६। श्रकमेकाथच् । वतंनः 4 चधेनः ¦! अनुदात्तेत 
किन् १ भविता । इद्यादेः पर् ४ एधिता । अकमेकात्किम् १ विता चच्म् । 

निन्दहिसङ्खिशखादविनाशपरित्तिपपरिरटपिवा दत्याभषासूञो बज 
१२।२। १४६ एभ्यो बुञ् । निन्दकः ! दिखकः, इत्यादि ! देविक्रश्णेश्चोपसग 

॥२१४७अ श्रदिवकः । श्क्रोशकः । उपसर्गे किम् १ देवयिता । कौश \ लषः 

पतपदस्थाभूवषहनकमगयदम्य उकञ् ।२।२।१५८॥ लांषुकः । पातुकः ५ 

जस्पभित्तकदलण्यजडः षाकन् ॥२।२।९५५। जस्पाकः । सखनाशंखभि- 

विनुणि णिष्वेन “अत उपजायाः इति बद्धौ सौ “सौ चः इति दीं सरोपे नरपे चि. 
काषी, इति ख्पम् । श्रपेचेपि ! चिलुण् स्थादिति भावः! भपलाषी-विनाषी ! अपपूवां 
हविपू्वास्च रुषधातोः अचे च लषः; इति विनुणि अनुबर्धरोपे उपाघृद्धो खुवादि- 
कायें 'अपरूषी-विखाषीः इति भवतो रूपे इति जेय । चलनेति 1 एभ्यो युच् । -ल- 

-चोपनः-कम्पन"-सखछन्दनः-रवण ¦ चरू चुप-कभ्प शब्द्-र एभ्यो घादुभ्यः चलनाथः 

, इति युचि धुवोः' इत्यनि दणुपधानां गुगे सौ स्तवे विख च छते च्चवरनः* श्चोपनः 
'कस्पनः, “शब्दनः”, 'रवणः' इति सावूनि स्ाध्नुवन्ति । निन्देति । एभ्यो बुन्। निन्दरः~ 
दिसकः। निन्दयोः इनि युवो. इत्यकि सुबादिकायें “निन्दकः, 'हिखकः' इति सूपे 
साधुस्वं गच्छुतः। देवीति । उन् स्यात् । आदेवकः गकरो शन इनि ¦ आदपूरवात् दिवक्रुश्षो 
बुजि भकि पुगन्तगुणे सुबादिकायें च छते आदेवकः-ाक्रोश्चकः*रूपे भवतः । लपतेति । 

सभ्य उकज स्यादित्यर्थः । लाघुकः--पातुक इ । रुषपतौरकलि भअत्त उपधाया इति 
ज 

युच्" प्रत्यय हो, तच्श्रीलादि अर्म 
अनुदा--दलादि अनुदात्तेत् श्रकभेक धादुरभरसे युच्? प्रत्यय दो तच्डीलादि प्रथमे । 

निन्दहिस-निन्दादि धातु्रोसे चवम्? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थते । 

+ उदाहरण --निन्द-निन्दकः । शि स्~रिसकः । क्जिक-वलेश्चकः ।! खाद खादकः । 
विनाश्च-विनाश्चकः। परिक्षिप-परिक्तेपकः । परिरट-परिणिटकः । परिवादि-पणिादकः । 
व्यामाष-व्या माषकः । अ्रसूय ( कण्डवादियडन्त }-प्र्रयक. । 

देवि्छक्लो-सोपसर्मक “दिवः श्चौर क्रः धातुसे ञ्? प्रस्यय हो, तच्छीलादि श्रथ । 
रखषपत-लषादि भातु्रसे (उकञ्? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अधर्म | 
उदाहरण लाषुकः 1 पाठकः । पादुक । स्थायुक. ! भावुकः ! वषेकः ! घातुकः । 

काश्रुकः । गामुकः । श्चास्कः ! 
जहपभिक्त-जस्पादि षातुशरोसे घाकन् अत्यय ह्यो, तच्छीलादि श्रथ मँ । सनाश्चस-सन् 



४३२ मध्यसिद्धान्तकामुदी- | कृत- 

सव उः ।२।२।१६८। चिकीषः। शखः । भिष्ठः । स्थेशभासपिसकसो वरच् 
२। १७५ स्थावरः 1 मास्वर , इत्याद । यश्च यडःः ।३।२१७द् यतियडन्ता- 

दस्च् शतो लोप" । तस्याचः परत्मिचचिति स्थानिवद्धावे पप्ने । न पदान्तद्धिव- 
चनबरेयल्लेपस्वरसवरां स्वारदीधजश्चर्विधिषु ।१।९१।५८। पदस्य चरमा 
वयवे द्विवचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत् \ इति यलोप प्रति 
स्थानिवत्वनिषेधात्“लोपो व्योवंली""ति यत्लोपः । अलोपस्य स्थानिचत्त्वमान्नित्याज्ञोषे 
प्रापने । { वरे लुप्तं न स्थानिवत् ) यायावरः आाजमासयुविद्यतोज्ञिपजु 
ग्रावस्तुचः किप ।३।२।१७९। विभ्राट् । माः । धूः । विथ॒त् । ऊचू । पू. । इञ्चि- 

बद्धो सौ श्ष्वे विसे च इते 'खाषुकः” "पातुकः? इति सूपे भवतः । ।चकीषु. । करतमि 
चटुतीति विरहे सन्नन्तात् चिकीषं शब्दात् “सखनाश्चसमिच्च उः इति उग्रस्यये 
वस्याधंधातुरूर्वात् “अतो लोपः इव्यकाररोपे संयोगे छते विभद्छिकायं च कृते 
"चिकोषु, इति रूपम् । श्रारा ऽ: । आद्म्पूवकशषधातोः “सनाक्षखमिक्त उः" इति उप्र 
व्यये विभच्िकायं च कते तर्िद्धिः । एव भिक्त धातोः उग्रष्यये छते *भिक्त- इति 
सपम् । स्थेशेति । एभ्यो वर्च स्यात् । स्थावर इति । स्थाधातोः वरचि सौ रवे विसर्गे 
च करते स्थावरः? इति रूपम् । एवम् (ईश्वरः, इत्यादि । यश्चेति । वर्च स्यादिस्यथेः 
न पदान्पेति । स्थानिवद्भावो नेव्यथंः। वरे लुप्मिति । वरभ्रस्यथे परतो यत्द्युष्तं तस्थ 
स्थानिवद्धावो नेव्यर्थः । यायावर इति । "याः धातोः श्वातोरेशाचः इति यङि सन्यडोः? 
द्वितवे बरचि “अतो रोपः, इति अलोपे तस्य स्थानिवद्धावामबेन 'छोपोग्योः इति यलोपे 
आज्ञोपस्य कर्ंब्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वे राप्ते "वरे टु्तभ्ः इति स्थानिवद्धावनिषेषे सो 
सस्वे विसर्गे च छते “यायावरः इति । विभ्राट् \ विषेण राजते तच्डीखः इत्यथ 
वि उपसगपू्कञ्चाजबातोः क्विपि, इकारे गते “रश्ञक्वतद्धिते” इति कंस्य “हल 
न्त्यम्” इति पस्य च इत्सन्ायां रोपे च ते “वेरएक्तस्य”” ईइध्यनेन वस्य लोपे 
च छते (वि्ाजः इति भूते इदन्तव्वासरातिपदिकष्वे सौ उगते सस्य (इद् 
थाच! इति रोपे “चञ्स्जदजशरजयजराजञ्नाजश्छशां ष” इति जशय षत्वे “श्ल 
जशोऽन्ते” इति षस्य डस्वे “वावसाने” इति वा रत्वे शविज्नाद्? इति । भाः 
व 
( सन्नन्त ) श्रारास् श्रीर् भिक्त धातुत्त "उः प्र्यय हो, तच्छीला{द थमे । स्थेश्चमाकस्त -स्था, 

रेरा , भास् , पिस् रौर कसु धातुस वरच्? भ्रत्यय हो, तच्डीलादि चेमे । यश्च यङ्कः-यडन्त 

याः धातुसे "वरच् प्रत्यय हो, तच्छीलादि च्रथर्मे । न पह्कान्त-पदका चरमावयव काय 
कतंन्यमे तथा द्विर्वचनादि कायं कतेन्यम-परनिभित्तक्र अजादेश स्थानिवत् नदी हो 
वरे लुप्तं -“वर च प्रस्ययके परे लोपको स्थानिवद्भाव नदीं हो। जआजभास-म्रान , भास्, 
श्वि, चत, छलि, पः जु, म्राबस्तु-इन धातुर्न पकरिप्? प्रस्यय हो, तच्छौलादि भ्रमे । 



करणम् |] खुघा-इन्दुमतो-टीकाद्वयोपेत । ७३२. 

प्रहण्यापरषणाज्जवतेर्दीषिः । जुः । प्रावस्तुत् । (किम्बचिप्रच्छुयायतस्ठकध्थ- 
जुश्रीणां दीर्घो ऽसंप्रसारण च ) वक्तीति वाक् । धृच्छतीति प्राट् । श्मायतं स्तौतीति 
आयतस्त्. 1 कटं प्रवते करभः । जूरक्तः । श्रयति हरिमिति श्रीः । (ध्यायतेः संप्र 

सारणं च) । षीः ॥ दम्नीशासयुयुजस्तुतदसिखिचमिदहपतद्शनहः करणे 
६] २।१८२॥ दादेः रन् करशेऽये । दान्त्यनेन दात्रम् । नेत्रम् ॥ तित्॒रतथसि- 
सुसरकसेषु च ।ञअ.२।६। एषा दशाना छईत्रत्ययानामिण्न ¦ शच्म् । योप । 
योक्त्रम् । स्तोत्रम् । रोत्रम् । सेत्रप् सेकम् । मेदम् । पत्रम् । दं । नद्ध्री । 
हलष्कस्योः पुव; ।३।२।१८३। पूद्पुजोः करणे धन् । तच्चेत्करणं हलसुकरयो 

रवयवः । हलस्य सूकरस्य वा-पोच्म् , सुलमित्यथैः । श्रतिद्धुधरूखलनसहचर 

इञ्ज; ।२। २1१८४} अरित्रम् । लवित्रम् । घविध्रम् । सवित्रम् } खनिच्रम् । सहित्रम् । 

भास धातोः "'आजमासधुविद्युतो० इत्यादिना क्विपि, किवदः सवंस्यापहारे 
छरदन्तव्वाखात्तिपदिकसवे सौ, उरोपे हलडथादिना सरोपे मासः सस्य सतवे रेएस्य 
विसर्वे च "भा. इति खपम् । कटप्र. । कटपूवंकप्रधातोः ““क्रिव्वचिग्रच्छुयायतस्तु 
कटभ्रु०१ इत्यादिना क्िपि घातोदीरघत्वे च छते कपो रोपे विभच्िकायं च तत्सिद्धिः 
दाम्नी । दाप्, नी, श्वस, यु, युज, स्तु, तुद, सि, सिच, मिह, पत, दश, नह, पषा 
त्रयोद्चानां इन्द्ः। दाप् लवने" इत्यस्य पकारस्य स्थाने “यरोऽनुनासिकेऽलुनासिको 
वा इति कतमकारस्य निदेशः। दात्रम् । दापषातोः “दाम्नीशसयुयुजस्तुशुदसिसिच 
मिहपतदश्चनहः करणे” इति ष्टनि नलोपे, “वः परव्ययस्यः› इति षस्येत्सन्तायाम्, 
“तस्य लोपः” इति षलोपे, दात्र इत्यवशिष्टे विभक्तिकायं च छते तश्छिद्धम्। मेदस् 
मिह सेचने घातोः “दाम्नीज्ञष्युयुजस्तुतुदसि!सचमिहपतदृशनहः करणे इति 
नि, अनुबन्धरोपे, “भाघंधातुक शेषः, इस्याधघातुकसवे “ुगन्तरूधुपधस्य चः? 
इति कूधूपधगुणे मेह ~+ चरः इति भूते “हो इः” इति हस्य ठस्वे “श्वषस्तथोरधोऽधः" 

छिञ्वचि--वचादि धातुर “कप्? प्रत्यय हो; अचूको दोषे ह) तथा सवरस्तारएका 
श्रमाव हो । भ्यायतेः--ध्यै" धातुसे क्षिप् रौर सप्रस्तारण दो, 

दाम्नीक्ञस-दाप् › नी, रस् , यु, युन , स्तु, वद् , सि, सिच्; भिह्, पष्, दद् 
ओर नह. घातुते करण श्ररमे न्? प्रत्यय रो । 

तितुत्रतथ-ति, त, व, तःथ, कसि छ, सर, क भौर स इन् दशो इृसमरत्य्याको 

इट नदीं हो 
हरुसुकरयोः--१ड श्रौर पून् घाद से ्टन्' प्रस्यय हो, करण मे वह करण यदि इल 

श्रीर सूकरका अवयव दो । 
नर्तिंल- कल्, धू, ष्) खन् , सह. भौर चर् धाठुर्भोते "इन" प्रत्यय हो, करणम । 

2८ म्ण 



६३४ मध्यकसिदान्तकोसुदी-- 

चरित्रम् । पुवः संज्ञायाम् ।२।२।१८५। पविन्नम् ॥ इति पू॑छृदन्तपरकरणम् ॥ 
"~+ ९6 ^>“ 

इति तस्य धव्वे “टना ष्टु” इति धस्य इवे “ढो > छोप.” इति पूदंडस्य छोपे विभ. 
च्छिका्ये च कृते तरिसद्धिः । इति पूवंङढन्तम्। 
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पुवः सक्ञाया-पूड् भौर पूञ् धातुस करणमे इच? प्रत्यय हो, सश्चा्े । 
नोटः--~ कृत्? प्रत्यय क्रिया या ध।तुके अन्तमं प्रयुक्त होति है श्रीर उनके योगे वने श्चब्द 

“कदन्तः कहलाते र । ( कन्तके निम्न मुख्य पाच प्रत्यर्यो पर् ध्यान दो) 
(१) तब्य-अनीयर्--इनके भोगे क्नाति तृतीया श्रवा षष्टी विभक्ति होती है । 

सकमेक धातुस ये प्रत्यय होनेपर तीनों लिग भ्रौर तीनों वचन होते ह, श्रीर् भ्रकमंक धातुसे 
होनेपर केवल नपुसकं सिग श्मौर शकवचन दी प्रयुक्त दते है। यथा--'तेन् पाठः पठि. 
त्यः, । '्तेन जासितव्यम् । 'त्वयेद् कर्तव्यम् , करणीयं वा? । प्रायः "विधिः शर्थमे 
दी श्तका प्रयोग होता है। 

(२) क्र--“कः भरत्यय भूतकाल्में होता है श्रौर “क्त' प्रत्ययान्त क्रियाके साथ कतस 
तृतीय। रौर कमसे भ्रथमा विभक्ति होततीडैतथा कर्मके लिगके भ्नुसार हयी क्तप्रत्ययान्त 

पदका क्षिग होता है । जैमेः- तेन माला निर्मिता । भया फलं मल्तितम् । श्रकमक धातुसे 
"त्त, प्रत्यय प्राय" नपुसह किगपरं होता है ( मया हसितम् ) । ङु धातु रेसी भी दँ जिनसे 
न्त, प्रत्यय कताभ होता हे । "गत्यर्थाकमेक ०” ( ¶० २०० दैखो ) कभी २ “क्त प्रस्ययान्त शब्द 
विद्ेषण कूपपे भी प्रयुक्त होता है । यथाः-'वनं गतो रामः, । 

( ३ » क्तवतु-- कवत, प्रत्यय भी भूतकाले होता है, परन्तु यह क्ता ही होत। 
न्नीर कतंवाच्यके श्रनुस्तार कर्तां श्रीर करम॑से विभक्तियां भी होती दै \ जेसेः--“अहं पुस्तकं 
पठितवान्” । “तौ पुस्तकं पठितवन्तौ" । 

(४ >) क्सवा-- नव एक क्रियाके बाद दूसरो क्रिया फी जाती है तव प्रथम् क्रियासे 
(कलाः प्रस्यय शिया जाता ह रौर कत्वा प्रत्ययान्त क्रिया श्रन्यय रूपते प्रयुक्त होती हे तथा 

कमं आदि मुख्य ( द्वितीय ) क्रियाक्ते समान शी होते है ! यथाः- शन्न जित्वा निवतंतेः । 
“कला प्रत्ययान्त क्रिया के पूवं यदि कोई उपर्तगं रा जायतो श्वाः क स्थान पर भ्यः 
हो जाता है | जंसेः-- विजित्य, निहष्य, रादि । 

(९ > वुमुन्-( उत्तर कृदन्त देल ) जव पक क्रिया करनेक्रे लिये दूसरी क्रियाकौ 
जानी हे, तव प्रथम क्रियासे (तुमुन्? प्रत्यय होता है श्रीर् वह ्रव्यय दहोजाता है। ^तुस॒न्” 
प्रत्ययान्त क्रियङ्खे कर्मादि भो मुख्य क्रिथाके ममान दहदीदोते ह परन्तु कर्नाका सम्बन्ध सुख्य 

क्रियासे ह होता ई । जैतेः-“इन्द्रिथाणि जेतुमुपश्मतेः । 
इसप्रकार 'हन्दुमती' दीकामे पुवंङदन्त प्रकरणे समाप्त इश्रा । 

"०0600 



अथ उणादिप्रकरणम् । 
कृवापाजिभमिस्वदि सखाण्यश्रूभ्य उणु । करोतीति कार । वायुः । पायुयंदप् । 

जयुरौषयम् । मायुः पित्तम् । स्वादुः । साघ्नोति परकायमिति साधुः । श्रश्नुते-आशु 
शीघ्रम् । हरिमितयोद्ुबः । हु मतौ । अस्मात् हरिमितयोरुपपदयोः कुः स च डित् । 
इरिमिद्रेयते दरिदुकक्षः । मितं द्रवतीति मितद्रुः समुद्रः । शते च } शतधा द्रवतीति 
शतदुनेदीभेदः । अन्दूदम्भूजम्बूकफेल् ककन्धूदिधिषः । एते कूरत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । शमे; । बाहुलकात् इत्संज्ञा ठस्य एयादेश इट् च न भवति । 'शण्डः 
स्यात्पुंसि गोपतौः । शण्डः । कमेरटः । कमठः कच्छपे पुंति माण्डभेदे नपुखकम् 
इति मेदिनी । रमेुद्धिश्च । रामटं दिङ्क ) शेः खः । शङ्खः । क शेष्ठः । कण्ठः । 

दरिद्र । द्र गतावस्माद्धातोः 'हरिमितयोः इति ऊुम्रव्यये करोपे डत्वसाम- 
श्याद्भस्य टर्छोपत्वे सौ रुत्वे विसर्गे च कते “हरिद्र” इति । भितहु । 
एव मितं द्रवति अत्रापि द्रधातोः कुप्रत्यये डित्वाटटेोपे सौ त्वे विसे च कते “मित- 
द्ररिति रूपं भवति 1 शतत । द्ववः कु* स्यादित्यथ" । डिरच्चेति शेषः! खनद । शत- 
धा दवति इति वाक्ये धातोः कुप्रत्यये कोपे डिच्वाद्धिकोपे सौ सत्वे विसर्गे शत- 
दवरेति सिध्यति । अन्दर इति। निपात्यन्ते कुम्रल्यान्ताः} श्ण्ड इति। शमे 
ठंभ्रस्यये मस्यानुसवारे परसवं सुबादिकायं रपमेतद् । अन्राधधातुकत्वाद्वरादि- 
त्वाच्च ठस्येरि प्राप्ते तथाच (आयनेयीनी, इति स्येयादेशे भाक “उणादयो बहूकम्, 
इति बाड्धकत्वान्न भवत. इवि मावः । कोषं प्रमाणयति-श्वण्डः स्यादिति । कमेारति ) 
कमधातोरटप्रस्यये सुबादिका्ये कमठः इति रूपस् । कोषग्रमाणन समर्थयति-- 
कमठः कच्छप, इति । रमेरित । अटोऽनुवतंते । रमेरटः स्यादुन्रद्धिश्वेत्यपि । रामठ- 
मिति रमधातोरवप्रस्यये श्रद्ध सुबादिकार्ये शरामठ इति । शभेरिति । खः 
अव्ययः स्यादित्यर्थ! श्शमधातोः खप्रघ्ययेऽनुस्वारे परसवे सुबादिकार्ये शङ्खः इति । 

कवापाजि--कृ, वा, पा, जि, मे, स्वद्, साध् , अरा-६न् षतुर््रोसे “उण? प्रत्यय हौ । 
हरिमितयो--इरि ओओर भित उपपद दुः धातुसे ष्कुः प्रत्थयदहो ओर् वहं डित् हो 
शते च--थन उपपदक दु" धातुत्ते "कु प्रत्ययय दयो भौर वह डित् हदो । अन्दु--भदू, 
दुन्भू , भादि (कुः प्रत्य्या-त चन्द निपतन हयो । कामेटः-शम् धातुत्ते द" प्रत्यव ह्यो । 
ओर बाहुलङरात् 'चुष्टू' से उच ढ' को इत्सज्ञा “भायनेयी' से एय देर अथवा बलाद्याषधातु- 

कत्वात् 2 को श् नदी हो । कमेरठः-- कम्” धातुसै अ, प्रत्यय शे । रमेधरद्धि--"रम् 
धातुसे अढः प्रत्यय हो ओर चकारात् घातुको वृद्धि दो मेः खः---्शम्ः धातुसे 
वः प्रस्य हो । कणेष्ठः--- केण धातुसे छ प्रत्यय हो । 
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जमन्ताडइः । जमिति प्रत्याहारः । "दण्डेऽछ्ी लगुडेऽपि स्यात् इत्यमरः । रण्डा 
मूषिकपर्ण्या च विधवाया च योषितिः इति मेदिनी । “खण्डोऽघ्नी शकले नेललुविका- 
रमणिभेदयोःः इति मेदिनी । मन ज्ञाने। मण्डः पश्चाङ्धले शाकभेदे गीं तु वस्तुनि? + 
इति मेदिनी । पतिचण्डिभ्यामालञ्। “पाताल नागलोके स्याद्विवरे वडवानलः 
इति मेदिनी । चण्डालो मातङ्क । ् रज्ञादित्वादणि चाण्डालोऽपीतयुज्ञ्वलदत्तः । त्न ; 
`कुलालवरुडकर्मार निषादचण्डालमित्राऽमित्रभ्यश्छन्दसि" इति चर्डलशाब्दात्स्वा्थऽणं 
विदधता वातिकेन तद्भाष्येण च सह विरोधात् । गन्गस्यद्योः । गन्ना । श्रद्रः 
परोडाशः । शञः किद् चट् च । शजो गन्किसस्याततस्य लुट् च । द्वाः षिडगाऽ- 
लिधूम्यागाःः । शणातेदेस्वश्च । रणम् । तिस्तुषुडखधृद्तिच्लभ(यावापवि- 
यद्लिनीभ्यो मन् । एभ्य तुरदशाभ्यो मन् । श्र्मधन्तूरोगः । स्तोम. सघातः \ सोम. ! 
होमः । सभां गमनम् । धमः । क्तेमं कुशलम् । क्षौमम् । भाम श्रादित्यः । याम" । 

जसन्त,दिति । “जमङ्णनम्ः इति जमभत्यहारोऽपेक्वते 1 डः स्यादित्यर्थः । दण्ड 
इति । दुमधातो. इम्रत्यये सुवादिकायें "दण्डः इत्ति रूपं साध्नोति । रण्डे । 
रमधातोः “जमन्तात्ः इति डम्रत्ययेऽनुस्वारे परसवर्णे टापि सुबादिकार्यँ च 
छते ररण्डाः इति रूपम् । कोशेन प्रमाणयति । खम्ड मण्ड. । खनू-मनूधातोः 
'जमन्तात् इति डप्रत्यये सुवादिकायेँ रूपे भवतः । मेदिंनीकोषेण म्रमाणयति । पतति. 
चण्डीति । पात्ताल, चण्डाल । परतिचण्डिभ्या आन्परत्यये उपधाघृद्धौ सुबादिका्े 
उभयरूपसिद्धिः । चाण्डारुमिति तु प्रक्ादिष्वार्दण बोध्यम् । वरतुतस्तु चाण्डाल 
इति उजञ्ञ्वरूदत्तोच्छं न साधु मरमाणामावात् । चण्डाल अ्रमागेन समर्थयति । गनिति , 
गमिअदिभ्यां गन्भ्रत्ययः स्यादित्यथ. । गन्गा इति । गमधातो. गनू्त्यये मस्यानुस्वारे 
परसवे यापि सौ हर्ड्यादिरोपे “गङ्गा इति रूपम् भवति । शरद शति! अद्धातो. 
गन्प्रत्यये सुबादिकाये अद्वः, इति रूपं भवति । भृज्खा इति । ग्टुन् धातोः 
किनि नुटि नस्यानुस्वारे परसवे कित्त्वेन गुणाभवे"सुबादिकायें “भङ्गा, इति रूपस् । 
कोरोन प्रमाणयति  णातेरिनि । किनूनुटावनुचरतेते । श्रणातेः किन् स्यात् नुट् चा- 
गमः, तस्मिन् परतः हस्वश्चेत्य्थः । शङ्गमिति शृधातोः किनि नुटि हस्वे सुबादि- 

अमन्ता--जमन्त धातुश्रोसे 'ड' प्रत्यय हो। 
पतिच्चण्डिभ्यां -- “पत्? रौर चचष्डः धातुसे “आकन्? प्रत्यय हो 1 
गन्गम्यद्योः-“गम्) श्रोर “अद्? धातुसे "गन्? प्रत्यय हो । श्नः किन्नट्-~^रन्? 

धातुसे गन्? प्रत्यय ह, भौर वह “गन्” कित् हो तथा उस न्को नुडागम भी हो। 
श्रणते--'शु' धतसे "गनः प्रत्यय घ्र नुट् हों तथा वह तुर् कित् हो ओर धातुको हस्व 
छ ! अतिस्तुसु- कः स्तु, हःख, षृ, क्लि, दधु, भा, या, वा, पद्, यन्त, नी--इ्न 
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चामः शोभनदुष्टयोः । पञ्चम् । यद्मो रोगराजः । नेमः । अघतेषिलोपञ्च ! मन्परस्य- 
यस्यायं टिलोपो न अरकरतेः । अन्यथा इिदित्येव ब्रूयात् । ज्वरत्वरस्िन्यविमः- 
बसुपधायाश्च }२० एषापुपधावकारयोरूट् क्तौ भलादावनुनाधिकादौ चं 
भव्यत्रे ¦ श्र ह्ितीति नालुवतेते । ् वतेस्तुनि कृते श्रोतुरिति दशनात् ! स्वरादि- 
पाठद्व्ययत्वम् । अवतीति श्रम् ।. ग्रसेयं च । प्रास. ॥ अविसिविद्िश्युचिम्यः 
कित् ॥ एभ्यो मन् । ऊम नगरम् । स्यूमो रिम" ! सिमः सवः । शुध्ममग्निसमीरथोः । 
घमः । ष्रधातोर्निपातोऽयम् । श्रोष्पः । प्रघतेिपातोऽयम् ॥ अश्च प्रचिलस्किशि- 
खाटिविशिभ्यः कन् 1 श्रश्वः । शुष्व' स्याुसूयेयोः' । लद्घा १ क्षिमेदः फल च 
कण्वे पापम् । खद्वा । विश्वम् । कनिन् युब्ृषितत्तिराजिधन्विद्युपरतिदिवः 1 
यौति इति युवा ! वृषा इन्द्रः । तक्ता राजा ! धन्वा मरः \ धन्व शरासनम् । युवा 
सूयः । प्रतिदीव्यत्यस्मन् प्रतिदिवा दविषः उपिङ्विगार्तिभ्यःस्थन् । चोषः, 

काये च कृते श्ङ्गमित्ति ओभित्ति। अवधातोः "अवतेः, इति मनि तस्प्त्ययस्य 
टिलोपे अवो वकारस्य “ज्वरत्वर, इस्यूटि रुणे सावन्ययत्वास्सु रोपे “ओम्' इति 
सिध्यति ! प्सेरिति । अरसधातोर्मनूप्रव्ययः स्याद्धातोराकारान्तादेशश्ेव्यथेः ॥ माम इति । 
असघातो्मनि धातोराकारान्तादेशे सवर्णदीर्घ सुबादिका्ये श्रामः, इति रूपम् । 
अवति । एभ्यो मन् स्यास्सछ च किदित्यर्थ, । उम स्यूम इति । अवसिच्योम॑न्प्रत्यये “उर 
स्वर” इति उपधावकारयोरूरि सुवादिकायं रूपे भवतः! स्म । षिधातोमति 
रूपमेतत् । अञ इति । एभ्यः छन् स्यादित्यर्थः । अश्व -युष्व -रुटुवा-कण्व-खट्वा- विश्वम् । 
अशू-घरुषि-रुटि-कणि-खरि-विश्िभ्यः कनि कनोरुपि सुवादिकायें च कते रूप्मण्यव- 
सेयानि । उनीति ! युवादिभ्यः कनिन् स्यादित्यथंः । युगा-दषा-्ता-धन्वा-वुवा- 
प्रति दवा ¦ यु-लरुषि-तक्ि-राजि-धन्वि-दयु-प्रतिदिवादिभ्यः कनिनि युध्छरतोरुवडिः 
सौ “सर्वनामस्थाने, इति दी सस्य रोपे नरोपे रूपाणि भवन्ति उषोति । एभ्यस्थद्ू 
स्यादित्यर्थः । ओष्ठ -कोष्ट.-गाया-अथं शति । उषि-कुषि-गा-ऋभ्यः थन्प्रत्यये 

चतुदंश्च धातुञ्रोसे “मनू? प्रप्यय हो ! अवतेष्टि--' भव्" धातुप् “मन् मरत्यय हयो ओर मन् 
्रत्ययान्तकी ^टि" का ले दो । {ऽवरत्वर-~ञ्वर् , त्वर. चघिव् › अव् + मच्--हन धातु- 
तरको उपधा रौर वक्षारको ऊट् हो कि" के परे नौर भलादि ्रनुनासिकादि प्रत्ययके परे । 

अविसखवि--्रव , सिव् , सि, शु--इन धातुर्ओते (मनू? प्रत्यय दयो भोर वह कित् हो 
अशू परखे--च्रश्; पुष्, लट्, कण ; खट् , विद्चू--इन धातु््रोसि छन्? प्रस्यय हो 1 
कनिन्--यु, इष् , तत्त् , राज् , धन्वि, चु, भौर प्रतिपूत्रेक दिव् धते कनिन् प्रत्यय द्ये ! 
उषिङ्कुषि -उष् आदि धातुओंसि “धनः प्रत्ययं हो । 



४३८ मध्यकिद्धान्तकामदी- [ उणादि- 

कोटम् । गाथा । श्रथः शरथोऽभिधेयरंवस्तुप्रयोजननिृत्तिषुः इत्यमरः । पातृतुदिष- 
चिरिचिसिचिभ्यस्थक् । पीथो रविषुतं पीयम्" । (तीर्थं शाच्राभ्वरकेत्ोपायोषाभ्या- 
यमन्तिष्च । अवतारधिजु्ाम्भ-चीरजम्ु च विश्रुतम् इति विश्वः । तुत्थोऽग्नि" ! 
उक्थं सामभेदः । रिक्थम् । बाहुलकाह चेरपि~रिक्थमक्थं धनं वख" । सिक्थम् 
ग्लानुदिभ्यां डोः । ग्लौ" । नौ" । च्विरडययम् । जैरिलेव । ग्लौ करोति । 
छन्मेजन्तः' इति सिद्धे नियमार्थमिद्म्--उणादिप्रत्ययान्तश्वन्यन्त एवेति) गमेः 1 
“गोना 5ऽदित्ये बलीवदं किरणकतुमेदयोः। ज्ञी त॒ स्यादिश्चि भार्यं 
भूमो च सुरभावपि । खखियोः स्वगेवजञाम्बरग्िमग्वारल्ामसु' इति । 
बाहुलकात् युतेरपि डोः । यौः ची स्व्ग॑न्तरिक्षयोः' ॥ रातेदधँः । राः! भमेश्च इः। 
भूः । चादरमे, अग्रेगूः । उन्देनलोपश्च । चायुच् । शरोदनः । गमेर्ग्च । चाथुच् । 
गगनम् । कू पुचजिमन्विनिधाञः क्यु । किरणः ! पुरणः समुद्रः । वृजनमन्त- 

“पुगन्तः गुणे सुबादिकायें रूपाणि भवन्ति । पेति। एभ्य थगित्यर्थः । पीथ - 
तीथं -तुत्थः-उग्थ-रिथ-सिक्थमिति । पा-तू-तदि-वचि-रिचि-सिचिभ्यः थकः 
करोपे पादीनां करमशः श्वुमास्थाः इति ईत्वे त इद्धातोः इतीति रपरत्वे 
चत्व 'वचिस्वपिः इति सम्भसारणे पूर्वरूपे कुष्वे सुबादिका्ये रूपाणि प्रभवन्ति । 
कोशममाणेः प्रमाणयति ! ऋचेरपि कचित् थक्। तेन ऋक्थमित्यपि साधु । गोत । 
एभ्यो डौः प्रत्ययः । गरे-नुदिभ्यां डौभत्यये ग्केधातोराच्वे डित्वा्धिरोपे सुबा- 
दिकायं “कोः नौः उभयरूपग्रसिद्धिः । च्विरिति। डावन्तच्विरिव्यर्थः । तेन कृजोऽ- 
युम्रयोगे “छोकरोति, इत्यस्य सिद्धिः । गमेरिति ! गमधातोभ्रत्यये डित्वादटिरोपे 
सुबादिकायें “गौः, इति रूपं भवति । भ्रमेश्चेति ! अमधातोशरप्यये डि्वादटिरोपे 
खुबादिकायं जरिति रूपम् ! उन्देरिति । युचि “ओदनः इति रूपम् । गमेरिति। गमे- 
युच् स्यात् गश्वान्तादेश त्यर्थः! गगनमिति। गमघातोयुंचि मस्य ग्वे श्युवोः१ इत्यना- 
देशे खुबादिकाये च इते “गगनम्, इत्यस्य सिद्धिः। कृप् इति । एभ्यः क्युः स्यात् । 

पातृतुदि-- वाः आदि धतु “कू प्रत्यय हो । 
ग्छानुदि--्ल धातु ओर नुद् धातुसे “डौः प्रत्यय हो । 
च्विरभ्य - डौः प्रत्ययान्त खछब्दस्वरूप यदि च्व्यन्त हो तो बह श्ष्यय सज्ञक हो । 
गमेडो-- गम् धातुसे “डो, प्रत्यय हो । रातेडः--“राः धातुसे ° प्रत्यय हय । 
अमेश्चः-- भम्ः धातुसे (डूः प्रत्यय हो । 

' उन्देनेे-“उन्दः धातुक नकारका लोप हो भौर चकारात् शुचः प्रत्यय हो । 
` ‹ गमेगेश्च-- "गस्" धातुको गकारान्त अदेश द्यो भौर चकारात् श्युच्ः मरत्यय भी हो \ 

वुपृष्जि- कः पृ, वृज् , मन्द् ओर निपूवंक धा थातुसे शयुः प्रत्यय हयो । 



भ्रकरणम् ] खुधा-हन्दुमती-टीकाद्योपेता । ७३६ 

रक्षम् । मन्दनं स्तोत्रम् । निधनं कुलनाशयोः । धू्षेधिष् च संज्ञायाम् । धिषणो 
रः । धिषणा धीः । ठनतचौ शंसित्तदादिभ्यः संज्ञायां चानि । शंस 
क्षदादिभ्यश्च कमात्तन्तृचौ स्तः, तौ चाऽनियौ । शंस्ता । श॑स्तरौ । शंप्तरः \ क्षदि 
सौत्रो धातुः । क्षत्ता स्यात्सारथौ द्यस्य वेश्यायामपि श्रजेः । बहुलमन्यत्रापि 1 
मन् , मन्ता । इन् , हन्ता । इत्यादि 1 नप्र नेष्ट त्व होत चोत् भात् जामात् 
मातृ पित ददित । एते तृजन्त। निपात्यन्ते । नप्ता । इत्यादि 1 खुभ्यसेतऋन् । 

स्वसा । यतेचुद्धिश्च । भार्यास्तु आतवग॑स्य यातरः स्युः परस्सरप” 1 नञि च 
नन्दे; । न नन्दतीति ननान्दा । इह बद्िर्नानुवतंत इत्येके । “ननान्दा ठु ससा 
पल्युन॑नान्दा नन्दिनी च सा इति शब्दार्णवः ! दिवेः । देवा, देवरः । स्वामिनो 
देश्देवरौ" । नयतेडिच्च । ना । नरौ । नर. । अर्चिश्युचिहुखपिच्छादिच्छ 
दिभ्य इसि; । अर्चिः अर्चिः शोचिरमे क्लीवे प्रकाशो योत आनः? । हविः सर्पिः। 

श्स्मन्ञजन्क्िषु च 1६1४1६७} छदे हस्व स्यात् 1 छदिः पटलं । छर्दिः 1 शुंहेन- 

रक्ता शसधातोः तृनि नोप सौ (ऋदुशनस्, इत्यनङिः अप्तृन्, इति दीत्वे 
हर्डम्थादिरोपे नरोपे च छते शस्ताः इति । बहुलमिति! वृनूतृचौ स्त 
इत्यथः । मन्ता हन्ता । मनूहनोस्तरन्तृचो सौ (ऋदुखनस्, इत्यनडिः “अप्तृन्तृच् 
इति दीघं सरोपे नरोपे च कृते “मन्ता, हन्ता' इत्यनयोः संसिद्धिः । नप्तृ 
इति ! तृजन्ता एते निपात्यन्ते । नप्ता इत्यादिरूपाणि भवन्ति । अर्चति । एभ्य 
इसिर्वाच्य इत्यथः । अचि“-शोचि--दविः ! ऋ~ शुच-हु एभ्यः इसिप्रत्यये गुणे सुबा- 
दिका्ये रूपाणि भवन्ति । इस्मनिवि ! एषु परेषु द्यादेहस्वः स्यादित्यथः । दुदेधातो 
अर्चिशु{च' इति इसि धातोः हस्वत्वे सुबादिकायं छदिः इति रूपम्! खद्धातोरिसि 
पुगन्त, गुणे सुबादिकायें श्धु्दिः इति । चुतेरिति । दय॒तधातोरिसिन् प्रस्यय आदेश्च 
सिमा 

धपेर्धिष--शृषः धातुसे “वयुः प्रत्यय श्रौर “पिषः अदेश. हो, सज्ञमे । वृनूतृचौ--रसादि 
बौर चंदादि ( सौत्र ) धातुओंसे (तृन् “वृच्? प्रत्यय ह, सन्नाम जौर वे अनिट् मीर) 
बहुरमन्य-्राहलकात् न्य धातुोँसे भी तन्-वृच् जादि प्रत्यय द्ये । नप्तृ-नष्त- 
नेष्ट श्रादि तृजन्त निपातन द्ये! सावसेश्च नू--“युः उपपदक असः धातुक्ते ऋन् 
प्रत्यय हो ! यतेश्द्धिशथ-~-(यत् धाठुसे (कन्? प्रत्यय दो ओर चकारात् इद्धिमीदहो) 
ननि च नन्देः--“नजः उपपदक "नन्द" धातुसे “छन् प्रस्यय हो ओर चकारात् बृद्धि भी 
हो । दिवे; दिव्” धातुसे “आ परत्यय दो । नयतेडिच्च--नीः धातुसे कः मरत्यय 
हो ओर चकारात् वह “डित्? हो । अचि-श्रचांदि षातुच्रोसं “इसिः प्रत्यय दो । इस्मन्--२- 
सारि प्रस्ययके परे ह्यादि धातुकी उपधाको इस हो, बुंहेर्न--बृहः धातुसे “सिः 



७४० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ उणादि- 

लोपश्च । बर्हिनां करशष्मणोः" ) य॒तेरिसिन्नादिश्च जः। ज्योतिः । जनेदसिः 
जनुजननजन्मानिः इत्यभरः । शर्तिपवपियज्ञितनिधनिर्तापभ्यो नित् अरः 

परमरन्थिः । वपुः । यञ्जुः। तनुः । धनुः । धलुरन्नियाम् । न्तपुः सूर्याग्निशत्रु' । 
पतेणिच्च । आदुः, आयुषी । च्लेः शिच्च । चष्चः । मुहे किञ्च । सुहुः । सुह 
रव्ययम् । पानौोपिषिभ्यः पः । पात्ति रक्षत्यस्मादात्मानमिति फापम् । तयोगा 
त्पापः \ नेपः पुरोहितः । वेषः पानीयम् । स्तवो दोधंश्च ! स्तूपः समुच्छ्रयः । 
सुशुभ्या निश्च । चाक्कित् । सूपः । बाहृलकादुत्वम् । शषः । छुयुभ्यां च ॥ इव- 

जः स्यादिति भावः । व्योति. । चयुत्धातोरिसिचू अत्यये आदेदैकारस्य जस्वे “पुगन्तः 
गृणे सौ हख्ड्धादिकछोपे सस्य रत्वे विसर्गे “उयोति.' इति रूपम् । जेरिति! जनूधा- 
तोर्सि प्रत्यये सुबादिकाये जनुः इति रूपम्) अनीति एभ्य उसिस्यात्स च न देव्यथः 

अरू-परूः-यज्ः--तनुः-धनुः-तयपुः । ऋऋ-ए्ू-यज-तन्-र्धन-तपेभ्यः उसिप्रत्यये 
गुणादिसुबादौ च कायें रूपाणि प्रभवन्ति 1 एतेरिति । इणधातोउ'स् स्यात्स च णिदि 
व्यर्थः । आयु"! इधातोरसि णिचवेन व्रद्धावायादेरे सौ सरोपे सस्य स्ते विसर्गे 
“आयुः, इति रूपम् । चेरिति! उस् स्यात् स च श्ित्। चकलु" । चक्तधातोः उसि 
सौ सलोपे र्खे विसर्गे रूपम् । मदरिति ! उसृस्यात्स च कित् 1 मुहधातोरुसि कखेन 
गुणाभावे सोः हर्डम्यादिरोपे रत्वे विखगं मुहु? । पानीप । एभ्य प्रत्ययः । 
पाप. नेप वेष्प ¦ पा, नी, विष्-धातो पग्रत्यये नीधातोः विषृधातोश्च गुणे सुबादि- 
कायें रूपाणि भवन्ति । स्तुव इति । पप्रत्ययः स्यात्तस्मिन्परतो धातोर्दघेव्वमित्यथः। 
स्तूप इति ! स्धातोः पप्रस्यये दीधेत्वे सुबादिकायें च कृते “स्तपः, इति रूपम् । 

सरभ्यामिति । पः स्यात्स च नित्-किच्च  सुधातोः पप्रस्यये दीर्घे सौ र्स्वे विसर्गे 
सूपः इति रूपम् 1 रपं इति, शृधातोः पम्रव्यये बाहरूकादुस्वे रपरस्वे “हक्ि चः 
इति दीर्घं सुबादिकाय शूषः, इति रूपम् । उुयुभ्यामिति । पः स्यादीधं वेत्यथ; । 

प्रत्यय हो श्रौर चात् नलोप भी दो। श्युतेरिखि--धचतः धतुसे शईइसिनः प्रत्यय हो 
जर श्रादि दकारको जरर श्रादेश मी हो । जनेरसिः--' जन्” धातुसे “उसि? प्रत्यय हो । 
धर्तिप--प्रति (अ) आदि धातुोँसे /उसि' प्रत्यय हो श्रौर वह "नित् दो । पएतेर्णिच्च--- 
इणः ध।तुसे 'उसि' प्रत्य हो श्रौर वह “णत्? हो! चक्तेश्िच्च---“ चक्षिङः धातु से उसि 

प्रत्यय हो श्रौर उह “रित् हो । मुहः किर्च-- सुह" धतुपते “उसि प्रत्यय हों भौर वहं 

“किंत हो । पानीवि--पा-नी आदि धातुश्रोसे फ प्रत्यय दो, स्तुचो-सस्तु" धातुसे षः 
प्रत्यय हो बौर चकरात् दीष भी दे, सुहाभ्याँ--ख' भौर शशु धातुसे प प्रत्यय दो 
शौर वहं नितं-किंत् दो तथा धाठुको दीघंमीदहो। 

युम्--.कु तथा शुः धातुसे "र" प्रत्यय हो बौर धातुको दीं भी हो । 
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न्ति मण्डुका ्स्पिननिति कूपः । युवन्ति बध्नन्ति श्रस्मिन्पश्युमिति यूपः । खष्पष्ठ- 
द्प्तष्यवाष्परूपपपंतदषा; । सेते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । स्तनिदष्छिुः 
षिगदिमदिभ्यो शेरित्युच 1 अयामन्तेति यरय \ स्तनयित्वुः । इषयित्तुः । 
पोषयित्वुः \ गदयित्युः वावदूकः । मदयित्नुः मदिरा । शोः सरः } अक्षरम् । 
वसेश्च } वत्सरः । सपूचाचिचत् । संवत्सरः । परित्सरः । कशुशलिकलिग- 
दिभ्यो-ऽपच् । करभः \ शरभः । शलभः ! कलभः करिशावकः । गदभः । ऋरि 
चुषिभ्यां कित् । ऋषभः । वृषभः । रासिबल्ञिभ्यां च । रासभः \ वह्लसः । नि- 

यो मिः । नेमिः । अतैरूच्च । उमिः । युवः कित् । मूमिः। श्चङ्घेनेलोपश्च । 

करूप यूप । छुयुवोः पम्रत्यये दीर्घत्वे सुबादिकार्ये च कृते दपः “यूपः, इति रूपे 
भत" । खष्पेति । पप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते स्तनयित्नु -हषयित्तु --पोषयित्ु- 
गदयित्तु -मदयिततु. । स्तनि-हषि-पुषि-गदि-मदिभ्य इल्नुचुमरत्यये गुणेऽयादेशे 
सुबादिकायं तत्सिद्धि । भक्तरम् । अद्लधातोः सरप्रत्यये नश्च" इति शस्य षत्वे घटो 
कः सि, इति कत्वे आदे, इति सस्य पले उभयोः सयोगे क्त्वे सुबादि 
कायं "अक्षरम्, इति रूपं साघु । वसेश्वेति । सरः त्ययः स्यात् । वृधातो 
सरग्रत्यये “स. स्यार्धधातुके इति पूंसस्य तत्वे सुवादिकायं रूपं बोध्यम् 1 
कृशश्छोति । एभ्योऽभच॒प्रत्ययः स्यात् । करभ -चरम.-यलम -करम -गदमः । कृ-दयु- 
रल-करू-गदं-धातुभ्योऽभचि गुणे रपरस्वादिकायं सुबादिकायें च कृते रूपाणि 
सिद्धिं गच्छन्ति । ऋषीति । आभ्यामभचस्यात्स च कित् । ऋषभ ; वृष इति । ऋषिब्र- 
विभ्यामभवच कि्वेन गुणाभावे सुबादिकायं रूपे भवत. । रसीति ! जाभ्यामभच् 
स्यात् स चन कित् । रासभवछम इति । रासि-वज्िभ्याममचि सुबादिकायें उभयो 
सिद्धिः । निय इति ! भि. स्यादिति भावः| नेभिः ¦ नीधातोभिप्रव्यये 'सावंधातुः इति 
गुणे सौ स्तवे विसर्गे "नेमिः, इति साघु । अतंरिति । भिः प्रत्ययः स्याद्धातोः ऊदादेश्ः 

खह्पशिरप--खस्वादि "पः प्रत्ययन्तनपातन् हो । 
स्तनिहृकषि--ण्यन्त सननादि धातुश्रसि “इत्तुच्' प्रत्यय हा । 

` अशेः सरः---“श्रश्" धातुसे सर्' प्रत्यय हो ! वसेश्च-- वस्" धातुसे मी "सरः प्रत्यय 
हो । ( बत्सरः--स. स्याधंधातुके' इत तत्वम् ) सषूर्वाचच-- “सम् इत्युपसमं पूवक वस्? 
धाठसे “सर्, प्रत्यय हो श्रीर् वह "चित्" दो! कृदयह्ालि-~~"कः अदि धातुओसि (अभच् 
प्रत्यक टो । कृषिष्ठषिभ्यां--.कष्-दृष्ः धातुसे (अभच्? प्रप्यव हो ओर वह “किवः ले! 

रासिचज्ञि--"रास् श्रौर "वल्लः धातुसे अभच् प्रत्यय ह्ये ) निय मिः--“नीः धातुसे “मिः 
त्यय हदो । अतेंरूच-- ऋः धातुसे भिः प्रत्यय हो ओर् चक्रात् धातुको “उत हो 

खवः किव्- स्? घातुसे "मिः प्रत्यय हो गौर वह॒ "वित्" हो । अद्धनंरोपश्च--अङ्कः 
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अग्निः । वहिधिश्चुयुदरग्लाहास्वरिभ्यो नित् । वह्विः । प्रेणिः ! श्रोणिः । यो- 
निः । द्रोणिः । ग्लानिः । इनिः । तूर्णिः । पातेडतिः । पतिः । सड किः 1 
सूरिः । अदितिम् शभिभ्यः किन् । अद्रिः । शदिः शकरा । भूरि प्रबुरम् । 
शधिः ब्रह्मा । चज्िमलितनिम्यः; कयन् । वलयः । मलयः ! तनयः! माद्या. 
ससिभ्यो यः । माया 1 छाया । सस्यम् । बाहुलकात्सव्य दक्षिणवामयोः । ज 
नयक । थे विभाषा । जन्यं युद्धम् । नाया भार्या । सर्वधातुभ्य इन् । 
पचिरग्निः । तुडिः । तुण्डिः । वलिः । षटिः । यजिः । काशत इति काशिः 1 य- 
ततिः । सल्िः, भश्ली । केलिः । मसी परिणामेः-मसिः । बोधिः । नन्दिः । कलिः ॥ 

स्यादित्यथः । ऊर्मि । ऋधातोः सिग्रस्यये धातोः ऊदादेखे रपरत्वे सुबादिका्ये “ऊर्भिः 
इति रूपम । मुव इति । मिः स्यात् स च कित् । भूमि,। भूधातोिप्रत्यये किचेन 
गुणाभावे सुबादिकार्ये “भूमिः, इति रूपम् । अङ्ग रति । अङ्गघातोर्निः स्यात् धातोन- 
रोपश्चव्य्थः ॥ अग्नि" 1 अङ्गधातोर्भिभरत्यये धातोनंरोपे सौ र्वे विसर्गे “अभ्भिः' इति । 
वहीति । एभ्यो निः स्यात् ख च नित्। वद्धिः-श्रणिः-प्रोणि -योनिः-द्ोणिः-ग्कानिः- 
हानिः वृशिः ! वहि-भि-श्रु-यु-द्-गके-हा-त्वरिभ्यो निरत्यये योग्यत्वेन गुणादिकाये 
सुबादिषघु कृतेषु रूपाणि बोध्यानि । पतिरिति । डति. स्यात् । परति । पाधातोडत्तिपर- 
व्यये डिच्वादिरोपे सुबादिकार्ये "पतिः, इति रूपम् 1 सडः । क्रि. स्यात् । सूधातोः 
क्रिप्रत्यये कषछोपे सुबाद्िषु “सूरिः इति । त्रदीति । एभ्यः क्रिन् स्यात् 1 अद्रि 
शद्रः, भूरि.-शभ्नि । अद्-शद्-मू-भधातुभ्यः क्रिनि सुबादिका्ये साधूनि । 
वलीति । एभ्यः कयन् स्यात् । वल्य -पमलय.- नयः । वक्मिलितनिभ्यः कयन्प्रत्यये 

सुबादिका्ेँ रूपाण्यवसेयानि । मायेति ! एुभ्यो यः स्यात् । माय-दया । मा-दघा- 
त्वोरप्रव्यये टापि सुबादिकायँ 'माया-ङायाः इति उभयरूपसिद्धिः । सस्यभिति । 
ससिधातोयंप्रत्यये सावमि पूव॑रूपे सस्यमित्यस्य सिद्धिः । जनेरिति। यक्स्यात् । 
जन्य, जाया! जनधातो्यंकि धे विभाषा, इति आत्वाभावे सावमि पूर्वरूपे प्रथमं 
रूपम् । सति आकारे टापि सुबादिकायं द्वितीयं रूपम् । स्वति ! इन् स्यात् । 
पचिः-तु ड -तुण्डि -वलिः-वरि"-यजिः-काश्चि -यतिः-मलि *-कलिः-मसि.-गोधिः-नन्दिः- 

धातुसे नि प्रत्यय शे ओर नकारका लोपभी दो! बहिश्चि-~-व्रहादि धातुसे (नः प्रत्यय 

हो ओौर वह नित् हो। पातेडेतिः--“पा' धातुसे उति प्रत्यय दो । सूक्कः किः"तूडः 
भातुसे ¶किः प्रत्यय दो ! अदिश्ञदि--'अद्) आदि घातुत्े कितः प्रत्यय हो । वचिम--"वयः 
आदि धातुओोसे "कयन्? प्रत्यय हो । माड्डा--“माः आदि धतु्मोते “यः प्रत्यय हो । 
जनेयंक्--जन्' धातसे यक्? पर्यय दो । सर्वधाहु-तभी पातसि %इन्? त्यय हो ५ 
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्टरििष्णावहाविन््े मेके सिंहे हये रौ । चन्द्रे कौले प्लवहे च यमे वाते च की- 

सितः ॥" इति । इगुपधात् । ऋषिः । शुचिः । मनेखच्च । सुनि" जनिध- 

सिभ्याभिण् । जनिजननम् । वासिमद्यमग्निशच । अच &‡ । रविः । तरिः 1 

पविः । कविः \ अरिः । कुडिक्ष्योनंललो पश्च ! ङदिदः । कपिः । इषेः कः ४ 

इवः । छवेर्वर । नद् स्यात् । इष्यः ! दाभाभ्यां चुः 1 दालः दाता । भादः । 

विषेः किञ्च ! विष्णुः । खितनिजनिगमिमसिखच्यविघाञ्शुशिम्यस्तन् ॥ 

सेतुः । तन्तुः । जन्तुः ।\ गन्तुः । मसु दधिमण्डत्र् \ सक्तः । च्रोतुः । धातुः ) 

कलि-। पच-तुड-तुण्ड-वरु-वट-यज-काश्च-पत-मह्व-किल्-मस्-उ
ुघ नन्द् कटः. <. 

भ्यो धातुभ्यः “सर्वधातुभ्य इन्, इति इनि सुबादिकाये रूपाणि राध्नुवन्ति । इयपघा- 

„ दिति । इगुपधाद्िहितो य इन् स कित्स्यात् 1 ऋषि -लुचिः। ऋष-शचोरिनि किचेन 

गुणभाव सुबादिका्े उभयरूपसंसिद्धि. 1 मनेरिति 1 मनेरिन् स्याद्धातोरकारस्योदा- 

देश. 1 सुनि । मनधातोरिनि भ्रत्ययेऽकारस्य उद्देशे सुवादिकायें रूपम् । जनीन 1 

आभ्यामिण् स्यात् ! जनि ~प सि. । जनूघसोरिणि जनिवध्योश्च इति बृदधिप्रतिषेषे 

घसधातो्बदधौ सुबादिकार्ये रूपयोः सिद्धिः । अच इ अजन्ताद्धातोरिः स्यादित्यथ. ए 

रविः-तरि.-पवि.-कवि.-अरि । स-वृ-पू-ऊ-ऋ एभ्य इर्यये गुणे सुबादिकायं 

रूपाणां संसिद्धिः । ङडीति । इः स्यात् नलोपश्वचेत्यर्थं. । कुड २-फपिः । कुण्डि-कपि- 

भ्या इत्ये नलोपे सुवादिकाये उभयोरनिष्पत्तिः 1 इ्वेरति । इच । दषधातोः 

कुप्रत्यये (षढोः इति षस्य कर्वे सस्य षत्वे सुबादिकायं इद्ध. इति रूपम् 1 

छृष्णेरिति । वर्णाथे गम्ये छषैः नकस्यादित्यथः 1 इण । दरषधातोर्नकि सुबादिकायं 

@रष्णः, इत्यस्य साधुत्वम् 1 दाभेति । जुः स्यात् 1 दाल -माुः ॥ दाभाभ्यां नुप्रत्यये 

सुबादिकाये “दानुः भाः, इत्यनयोः निष्पत्तिः । विषरिति । विषधातोरः स्यात्स च 

कित् । विष्णुः \ विषधातोः जु्स्यये “रषाभ्यां, इति णत्वे किचेन गुणाभावे सुबादि- 

काये ५वष्णुः इति रूपम् ! सितेति । एम्यस्तुन् स्यात् 1 सतः तन > न्तुः-गन्तुः- 

मस्तु-सन्ु नो भातु को । _ मि-तनि-जनि-ग 
म -ओतु--धातु -करोष्टा 1 मि- तनि-जनि-गमि~-मसि-सचि-अवि-धान्~ ० 

हृगुपधात्-्गुपथ धातुसे प‹ “इन्? प्रत्यय कन् हो । भनेर्~--“भन्' धातसे रन् 

प्रत्यय ह्यो ओर वह कित हयो तथा "मन्? के अकार्को उकार दे हो। जनिघसि~-'ज न्" 

ओर श्वस्, धातसे इण? प्रष्यय हो! च् इः--अजनमन धातुसे “& प्रत्यय हो 

ुण्डि--“वुण्डः जौर कम्पः धातुसे ड' प्रत्यय हो ओर धातुके नकारका लोप दो) 

इषेः क्सुः--ष्, धाते “व॒ प्रप्यय हो ! छषे--छृष्, तसे ' नर् परस्थय हो, वणं 

सरथम । दाभाभ्या--“दा ओौर “भाः धातुसे “इ? प्रत्यय हो 1 विषेः~ विष्? धतुसे नु" मत्ययः 

हो ओर वह “कितः हो! सितनि-- चिः आदि वातुओसि (तुन् प्रतव॑य हो । 



७४९ मभ्यसिद्धान्तकोघुदी- [ उगादि- 

को । श्वितृस्तृतन्विभ्य हैः । वीरनारी रजस्वला । तरीः । स्तरीः । तन्त्रीः । 
यापोः किट च । ययीरश्वः। पपीः स्यात्सोमसूयंयोः' । वातप्रमीः । निपातोऽयम् । 
लक्षेसड् च । लदमी. । सवधातुभ्यो मनिन् । कर्मं । चम॑ । भस्म ! जन्म । 
शमं । स्थाम । चुन चच । न्क।रस्य अकारः } च्रह्म तत्व तपो वेदो बह्मा विप्रः 
अजापतिः' । नामन् सीमन् व्योभन् रोन् लोमन् पाप्मन् ध्यामन् । सप्तत 
निपात्यन्ते । सा.ऽतिभ्यां मनिन्पनिणौ । साम । चलना । इनिमशिभ्यां सिः 
कन् । "हंसिका हसयोषितिः । मक्षिका । गिर उडच् । गरुडः । शुद् भसो ऽ- 
दिः । शरत् ! "्दस्दुदयकरूलयोः' । भसन्घनम् । स्यज्ितनियनजिभ्यो डित् । 

करशचिभ्यो धातुभ्यस्तुनि गुणादिकायं सुवाठिकायं रूपाणि संसिभ्यन्ति। अधीति । 
एभ्य हैः स्यात् । अग री -स्तरी -रन््री । अव-तृ-स्तू-तन्त्िभ्यो धातुभ्य ईपरत्यये 

गुगादौ सुवादौ च कायं रूपाण्यवसेयानि ! यापोरिनि । यापोरीः स्यात्तयोर्स्वं ` 
{किख चेत्यर्थः । ययी* पपी यापाभ्यामर् ईपरत्यये धातोर्ित्वेऽभ्यासकायें ईमरव्ययस्य 
किच्वेन "आतो चोप इटि च, इप्यारोपे सुवादिका्थे उभयरूपस्य निष्पत्तिः । वातप्र- 
मी । ् रतातम्राभ्यां माधातोरी्रस्यय) निपाव्यते । रक्षेद् चेति । लहधातोरीम्रव्यये 

अडागमे सुबादिकायं 'छच्मीः, इति रूपम् । सवेति , मनिन् स्यात् । कम-चमं-भस्म- 
जन्म-दाम- (म । छ्ः-चर-भस्-जन-शु-स्थाभ्यो धातुभ्यो मनिनि सुबादिकायं 
रूपाणि बोध्यानि । बृदेरिति । मनिन् स्यात् नकारस्याकारः । वद्या । चंहधातो मनिनि 
नकारस्याकारे यणि शनह्यनू, इति जाते सुबादिकाये श्रह्माः इति । नामानि त । एते 

निपात्यन्ते मनिन्नन्ताः! आातिभ्यामिति । कऋमशषः साऽतमभ्यां मनिनूमनिणी स्तः। 

साधातोर्मनिनि अतधातोर्मनिनि णिच्वेनोपधाबृद्धौ सुवादिकायं साम-आत्माः एते 
निष्पत । ह नीति । सिकन् स्यात् } हिका मक्षिका । ठनिमश्िभ्यां सिकनि नस्यानु- 

स्वारे षवे “षढोः, इति कस्वेऽपरसकारस्य षषवे टापि सु्ाद्काय हसकाः “मक्चिकाः 

इस्युभयोर्निष्पत्तिः । गिर इति ! गृधातोरुडचि गुणे सुबादिकारये “गरुडः इति रूपम् । 
सु्मेति । अदिः स्यादिकारोच्वारणार्थः । शरत्-दरत्-मपत् । शृवृभसेभ्योऽत्त्यये 

अवित-अवादि भातुसि मत्य हे । यापोः-'याः शरोर "पाः षातुसे "द प्रत्ययो तथा 

द्विव समोर बह “कित्, भी छे वातप्रमी -यह निपातन दो केंद्--“लल्"पाठसे % 

्रत्यय गौर युटा आ्रागम हो! सर्वघातु--पाठमाप्रसे (मनिन्? पर्यय हो । वहेन - इदः 

भतस "मनिन्" ओर नकषारको अपार अदेश दो। नामन्-नामन् जादि श॒र् निपातन हो । 

सतिभ्य--“सोः नौर “जत-ातुसे "मनिन्? तथा मनिणः प्रत्यय हो । हनि--'हन्ः 

भीर "मशः धाते सिकन्" प्रत्यय हो । गिर उडच्-- गृ" भसे 'उङच्.' प्रत्यय हा ¢ 

वाह--श्' आदि धाक्मोसि 'अदि' प्रभ्यय हो ̂  स्यजित्नि-~^त्यज्' आदि धातुं 



ध्रकरणम् |] पधा-द्दुमती-दीकाद्वयोपेता । ६७४ 

त्यद् 1 तद् । यद् । एतेस्तुख् च । एतद् ! युष्यसिभ्यां मदिक् । तम् ) 
अहम् । दन्दः कमिनेलोषय । इदम् । कायतेडिमिः । किम् ! सवं 
धातुभ्यः छन् । वच्रत् । अचम् । शएव्रम् । अमिचिभिदिश्षसिभ्यः क्ञः । 
अन्तरत ¦ चित्रम् । मित्रम् । श्रद् । पुवो स्वश्च । पुत्रः । स्त्यायतेड ट् । 
स्री । सूचेः स्मन् । सृच्छम् ! पातेडधम्खुन् 1 पुमन् । वसेस्ति 
वस्तिनामिरधो द्वयो-" ! सावसेः । स्वस्ति । वौ ठसे; । 'वितस्तिददशाडलः 

गुणे सुबादिकाय रूपाणां सिद्धिः } स्यजीति 1 आदिः स्यात्स च डित्! व्यद्-तद्-यद् । 

त्यजि-तनि-यजिभ्योऽदिः डिद्वरं डित्वाद्धिरोपे सुबादिकायें 'त्यद्-तद्-यद्» इति 
रूपाणां संसिद्धि. 1 एतेरिपि । इण्धातोऽद् स्यात्तडागमश्च । इ-अत् इत्यत्र गुणे 
तडागमे सुबादिकाय एतद्, इति । यु येत । सदिकप्रत्ययः स्यात् । त्वम्-अ 
युष् अजस् धात्वोः मदिकि रूपयो. सिद्धि. 1 इन्देरिति । कमि. स्यान्नस्य रोपश्च ! इदम् } 
न्दघातोः कमिप्रव्यये नरपे “इदम् इति रूपस् । कायतेरति ¦ डिमि. स्यात् | 

कधातोडिमि डिचाद्िरोपे सुवादिकाययेँ "किम्, इति रूपस् । स्वेति ¦ टन् स्यात् 1 
वखम्-भखम्-लाखम् । वस-अस्-शणसुषएभ्यो धातुभ्यः ष्टनि व.्रस्ययस्यः इत्ति 
षरोपे नेमित्तकापाये सुबादिकायं रूपाणां निष्पत्तिः! जमोति। क्तः स्यादित्यर्थ. । 
जन्त्रम्ू-चित्रम्-भित्रम्-चखम् । अमिचिभिदि्सिभ्यः क्न्नप्रत्यये सुबादिकायें रूपाभ्य- 
वधेयानि । पुव इति । कत्रः स्यादुश्रस्वश्च । पुत्रः । पूथातो. क्त्रम्रत्यये हस्वत्वे सबादि- 
काये “पुन्न. इत्यस्य सिद्धिः । स्त्यायतेरिति । इटृस्याच् । री. । स्त्याधातोः इट्म्रत्यय 
डित्वाद्िरोपे यलोपे सचान डीपि सुबादिकायं रूयस्य सं सद्धिः। सचेरिति। स्मन् स्या- 
त् । सुचधातोः स्मन् "चोः ऊः इति ऊर्वे पर्वे कत्वे सुबादिकायं सुच्मम्” इति रूपम् 
वसेरिमि । वसृ धातो. तिः स्यात् । वस्ति-। बसृधातोस्तिग्रत्यये सुबादिकाय 

अदिः प्रत्यय हो ओर वह “डत मी हो । एतेस्तुर्-'इण" धातुसे शरदि" प्रत्यय हो ओर् 
तटः का आगम मी दो । थुष्यसिभ्यां--युष् चर (असुः धातुसे दिक् प्रत्यय ही । 

इन्देः--इन्दः धातुसे “कमिः प्रत्यय हो बौर धातुके नकारका रोप हो) 

कायते- कैः धाटुसे “डिभिः प्रत्यय हो! सर्वधातु--सभी धाठुभसे न्; प्रत्यय हो । 
असि-- भम्” भादि धातुभोसे "क्वः प्रप्यय दले ! पुवो--“ूः धातुसे चत्र" प्रत्थय् शरोर 

थातुको हस्व हो ! स्त्यायतेडंट्--“स्त्येः धातुसे (इट् प्रत्यय हो । सूचेः स्मन्रू-(चः 

धातुसे “स्मन्? प्रत्यय हो । पाते्ुस्ुन्--“पाः धातुसे इम्डन् प्रत्यय हो) 

वचेस्तिः--वसधातुे “तिः प्रत्यय दो! श्षावसेः-- खः उपपदक शस्" धातुसे "ति' प्रत्यय हो। 

दौतसेः--भवि उपसगक (तसु' धातुसे शतिः प्रत्यय हो + 



४७द मध्य्तिडन्वक्लोमुदी- [ उणादि- 

इत्यमरः । स्वंधातुभ्योऽखन् । चेतः ) सरः । पयः । सदः इत्यादि ! अशे. 
दैवे युट् च । देवने ~ स्तुतौ 1 यशः । उन्ञेवत्ते बलोपश्च । श्रोजः ' 
श्रयते, स्वाङ्ग शिरः किञ्च । श्रयतेः शिर अदेशोऽखन्किच । शिरः । अतै- 
ख्ख 1 उरः । मृरञ्ञिभ्यां कित् । श्रुवः । रजः । वसेरिस्च । वासो वननम् । 
चन्देरादेश्च हः । छन्दः । पचिवचिभ्यां खट् च । पक्षसी तु स्मृतौ 
क्षौः । वक्षः । नञि हन पह च । अनेद! । अनेहसौ । विधाञो वेध च । 

रूपस्य निष्पत्तिः। चेत सर पयः। चित-स्-पि इति धातुभ्यः असुनि गुणे 
सुवादिकायं त्रयाणां सिद्धिः! अशेरिनि। असुनृस्यात् धतो्यंडागमश्च । यः । 
अशधातोरसुनि युटि सुबादिकायेँ "यश्चः" इत्यस्य सिद्धिः । उन्नेरिति, उजञ्जेरसुन् 
स्याद्ररोपश्च ! उञ्जधातोरसुनि बरोपे (पुगन्तः इति गुणे सुबादिकार्ये “जोजः, 
इति रूपसिद्धिः । श्रयतेरितिं । असुन्स्यात् धातोश्चिरादेशोऽसुनः किल्वमित्यथंः। 
रिरः। श्रिधातोश्सुनि श्षिरादेरो किचेन गुणाभावे सुबादिकायं “श्चिरः इत्यस्य 
संसिद्धिः। अत॑रिति! असुन्स्यात् । उकारादेश्चश्च } उरः! ऋधातोरसुनि उका- 
रादेशे रपरत्वे सुबादिकायं “उरः› इति रूपम् । मूरजीति । असुन् स्यात् स च कित् । 
सुवः रजः । भू रज्जोरखुनि किच्वेन गुणाभावे नरोपे सुबादिकायं “युवः, रजः” इत्य- 
नयोनिष्पत्तिः । वसेरिति। असुन् स्यात्स च णित् । वासः। वसूघातोरसुनि “अत 
उपधायाः, इस्युपधादीर्घते सुवादिकायं (वास. इति रूपम् । बन्देरिति । असुनू 
स्यात् आदेश्च चस्य छः ! चन्द. । चन्द्धातोरसुनि चस्य छस्व सुबादिकायं (छन्दः 
ति रूपं प्रभवति । पचीति । असुन्स्प्रत्सुट् च । पक्ष वक्त: । पचवचभ्यामसुनि 
सुडागमे च “चोः ऊः इत्ति चस्य कत्वे सस्य षस्वे संयोगे कत्वे सुबादिकायें "क्तः 
वन्ञः उभयोः संसिद्धिः ! नजीति । इनो असुन् स्यादेहादेशश्च । अनेक । न हन्तीति 

 सर्वघातुभ्यो--धातुमात्रसे “असुन्? प्रप्यय हो । 
अरोरदेवने--'अश" धातुसे अघठन् प्रत्यय हो श्रौर श्युद् का आगम हो, देवन 

(स्तुति) भ्रमे ! उञ्जेर्बरे--उन्न् धातुसे “सुन्? प्रत्यय हो श्रर बकारका लोप हो, "वक 
अर्थे 1 श्रयते--भि" षातुते रसन्? प्रत्यय हो ओर वह “कित् हो वथा शिः को “शिर” 
आदेश भी दो, स्वाङ्ग श्रथमें । अतसुच “क धातुसे (असुन्! हो ओरोर धाठुको “उत्? हो । 

भूरङ्िभ्यां-- “भूः शओरौर ^रजः धतुसे अन्? प्रत्यय ह्यो रौर वह “कित् हो । 
वसेर्णिच्न--“वसः' धातुसे “अधुच् प्रप्य दो ओर वहं "भित दयो । 
्न्देरादेश्च--“चेन्द धातुसे (अयुन्" हो ओर धातुके भआदिको छख दो । 
पचिवचि--पच् रौर वच् धतुसे “असुन्? प्रत्यय च्रौर शुट्, का आगम भीहो\ 
नजि हन-- नञ्" उपपद "दन् धाठुसे अघन हो श्रोर पातको “२६? अदेश हो । 
विधाभो--“निः उपसतगेक धाः धातुतते 'भपुन्' हो ओर प्रकृतिको वेषः श्रदेश भी दये । 
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वेधाः । चन्द्रे मो डित् 1 बन्द्ोपपदान्माओेऽपिः स च डित् ! चन्द्रमाः । उषः 
कित् । उषः । सतेरष्पू्ादसिः । श्रप्तराः । प्रा्रेणाऽयं भन्न, चप्सरसः। वशेः 
कनसिः । उशना । अदिभुवो इतच्। शअद्धृतम् । शुधेरूमः । गोधूमः ! 
तृहेः रे दल्तेषश्च । तृणम् । उदि चेङेखिः । उच्चैः । नो दीधेञ्च । नीचैः । 
पूञो यण्णुक् हस्व । यत्प्रत्ययः । पुण्यम् ! डदि दणातेरजलो पूर्वंपदान्त्य- 
लेपश्च । उदरम् । डित्खने्मख स चोद्वात्तः। अच अल् च इिद्धातेसुंट । 

नजृपूवाव् हनधातोरसुनि णहादेशे "नरोपो नजः नोप नुटि सुबादिकायें 
"अनेहा" इति रूपम् । वेधा । विपूवाद्वाधातोरसुनि धातोवधादेशे सुवादिकायं 
क्रते ष्वेधाः, इत्यस्य निष्पत्तिः! चन्द्र॒ इति। चन्द्रपू्वान्माडोऽसुनि डिच्वेनं 
टिकोपे सुबादिकायं "चन्द्रमाः इति श्रभवति । उष इत्ति! असुन्स्यात्स ॒च 
कित् । उषः । उषृधातोरसुनि कि्वेन गुणाभावे सुबादिकायं “उषः, इति रूपम् । 
सतंरिति ! अप्पूर्वाव्खधातोरसिः स्यात् ! अप्सर. । अप्पू्वात्खधातोरसि गुणे बहुत्वे 
जसादिकायें “अप्सरस.” इति रूपम् ! वशेरिवि । उशना । क्शुधातोः कनसि कितवेन 
संप्रसारणे सुबादिकाये ,उशना' इति रूपस् 1 अद सुन इति । इतच् स्यात् । अदूपूवा- 
दू भुवः इतच् प्रत्यये डत्वाद्धिरोपे सुबादिकायें अद्भुतम्” इति रूपस् । रुधेरित । 
गुधधातोरूमम्रत्यये पुगन्तः इति गुणे सुबादिकायं "गोधूम ' इति रूपम् । 
तृहेरिति । क्नः स्यात् हरोपश्च ! तृणम् । तृहधातोः क्नम्रव्यये हरोप "ऋवर्णात् इति 
णत्वे सुबादिकायें तृणम्, इति रूपम् । उदीति । उदुपूर्वाच्िधातोडेंसिप्रत्यये डित्वा- 
दिकोपे सुबादिका् “उचै.” इति रूपम् । नौ दींश्ेति ! निपू्च्चिधातोडेसिः स्यात् 
नेदीर्धश्च । नीचैः । पूजिति। यत्स्यात् एुगागमो हस्वश्च । पुण्यम् । पूधातोर्यति 
एुगागमे पूधातोर्हस्वत्वे सुबादिकार्थँ पुण्यः इत्यस्य सिद्धिः । उदीति । अच् स्यात् 
पूर्वपदान्त्यकोपश्च 1 उदरम् ! उदुपूर्वात् दधातोरचरस्यये धातोरजादेशे रपरत्वे 

चन्द्र मो--चन्द्रोपपदकः “माङः धातुसे “असिः प्रत्यय हो ओर वह “डित् दो । 
उषः किंत्--^ऽष् धातुसे र्तिः प्रत्यय हो शौर वह "वित हो । 
सत्तर--'श्रप्" पूवक "खः धातुसे “असिः प्रत्यय हो! वशेः-- वश्! धातुसे "कनसिः 

अत्यय हो ! अदि--“्रद” पूवक “मूः धा॒से (इतच्, प्रत्यय दहो। गुधेः रूमः-- युधः 
थातुसे ऊमः' प्रत्यय हो । तृहिः क्नो- "तह धातुसे "नः प्रत्यय हो भौर ध।तुके इकर 
का कोप हो । उदि चेडँसिः--“उ पूवः "चि" धतुसे 'ठैसिः प्रत्यय हो ¦! नौ दीर्षश्च-'निः 
उपसगेक "चि" धातुसे 'डौसिः प्रत्यय चनौर '"नि' को दीषे हो । पूञो यत््-- “पू धातुसे ध्यव? 
प्रत्यय ओर शणुक्' का आगम हो तथा धाठुके चक्रारकफो इस्व भी दो! उदिदिणा--उघ्ः 
उपसगेक द" धातुसे “शरच् तथा “त्रलः प्रत्यय हों श्रौर “उतः कै अन्त्यका लोप हो । 

डिवूखने--“खनू ध तुते “अच् ओर अल्? प्रत्यय हो तथा शुट् का च्रागम हो भौर् 
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मुखम् । श्मः सन् । अंसः । मुहेः खो मूचे । मूर्खः नहेंलेपश्च । 
नखः । रीडो हस्वश्च शिखा । माङ ऊखो मय् च । मयूखः \ जनेष्न्लो- 
पश्च । जरा । ङ्किशेरन् लो लोपश्च । >ेशः। फल्ेरितजादेश्च पः । पलितप् । 
क्रजादिभ्यः संज्ञायां बुन् । करकः । करकः । नरकः, नरकम् । "नरको नारको- 
ऽपि च' इति द्विरूपकोशः । चीकयतेराद्यस्तविपययश्च | कीचकः । जनेररच्च्ठ 
च 1 जठरम् । हयतेः कम्यन् हिर च । हिरण्यम् । कञः पासः । कर्पासः । 

सुबादिकार्ये “उदुरम् इत्यस्य सिद्धिः । डिदिति । डित्नेमरंडागमः स्याच् । सजलिति । 
खनधातोरच्प्रत्यये डितच्वाद्िरोपे युडागमे सुवादिकाये “मुखं? इति रूपं भवति । 
यमेरिति । अमधातोः सन् स्यात् । अस्त. । अमधातोः सन्प्रत्यये अनुस्वारे सुबादिकायें 
"अंसः" इति रूपसिद्धिः ! सुदहैरिति गुहैः खः स्यात् भूचदिशश्च । नहैरिति। खः 
स्यात् हलोपश्च} न उ । नहधातोः खप्रत्यये हरोपे सुबादिकायं (नखः इति । 
छोड इति। खः स्याद्वातोः हस्वश्च । रिख। 1 शीङ्धातोः खम्रव्यये धातोस्वत्वे 
टापि सुज्गादिकाये “केखा?इति रूपं भवति माङ इति । माङ्धातोरुखप्र यय. स्या- 
द्वातो. मयादैशश्च । मयूख । माधातोरूखे मयादेशे सुबादिकाये "मयूख, इत्यस्य सिद्धिः । 
जनरिते । टनूस्यान्नरोपश्चेव्य्थः ! जया । जनधातोष्टन्प्रत्यये नरोपे टापि सुबादिकायं 
जट, इति रूपम् । पिरुशचैरिपि। अन् स्यात् रुखोपश्च ! छशधातोरनि रुरोपे पुगन्तः 
गुणे सुबादकायें केशः, इति रूपम् । फलेरिति । इतच् स्यादादेश्च पकारः 1 पलितम् । 
फर्धातोरितचि फस्य पदे सुबादिका्यँ च कते "पलितम्? इति सिध्यति । उजादीनि । 
बुनस्यात् । करक करक नरक. । कर-कट-चर-भ्यो वुकि अकादेशे गुणादौ सुबादिकायें 
च कृते रूपाणां संसेद्धि" । चोकयततेरिति। बुन् स्यात् › चीकयोः अच्छहितयोर्विपर्यय 
इत्यर्थः वी चकः । चीकधातोवुनि अकादेदो विपर्ययव्वे सुबादिका्य (कीचकः, इति । 

$ $ 

द्यतेरिति । कन्यन्प्रत्ययो हिरश्चादेशः। हधातोः कन्यनि हिरादेशे सुबादिकायं “हिरण्यम्? 

वह उदात्त हो ।-अमेः सनू--“चम्” धते सन् प्रत्यय , दो । सहेः खो- खद? धातुचेष्ठः 
प्रत्यय श्रौर सुदटको “मूर” चदे हो । नहेहंरोपश्च-- नहः धातुसे “लः प्रत्यय श्रौर धातुके 
इकरारका लोप हो । श्चीडो--'शीङः धतुसे खः प्रत्यय हो श्रौर हस्व भी हो 

माड उखो-- माडः धातुसे ऊख प्रत्यय श्रौर भा को (मयः आदेश दो । 
जनेष्टनरू-- “जन् ध तुसे “यन्? प्रस्यय ओर नकरारका लोप हो । किरशेरनू--“ विलयः 

धातुते “अन्? प्रत्यय भोर छकारका खेप दो । फरेरितच्--"फल्ः धुप “इतच्, प्रव्यय रौर 
धातुरसंबन्धी फकारको पकार दो । इनादिभ्यः--छ्रज्ः श्रादि धातुसे “वुन्? प्रत्यय हो, 
सक्तामे 1 चीकयते--“चीकः धतु “दुन् प्रत्यय दहो ओर धातुके घ्रादि-भन्त -अक्षरका 
विपर्यय भी हो ¦ जनेररन्--जन्? धातुसे “अरन् प्रत्यय हो ओौर धातुके नक्रारको उकार 
अदिश दो 1 हर्यतेः---'यं' धातुसे "कन्यन्ः प्रत्यय श्रौर श्ये" को ष्दिर्, भदे हो 
कृभः'पास--@र' घातुतते "पास प्रत्यय हो । र 
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बिश्वादितवात्काप॑सम् । ऊरौतिड; । ऊर्णा । दधातेयत् चट् च । धान्यम् ॥ 
चतेखरन् । चतवारः । प्राततेररन् । प्रातः । अमेस्तुर् च । श्रन्तः । हेग 
लापे। वृश्च नः । दहैगेप्रत्ययो धातोरन्त्यस्य लोपो दस्य नः 1 नगः ! हन्तेर् 
घुर च । घोरम् । तस्तेदिः 1 त्यः! घ्रीन् \ स्रहेरनिः । अदिः । प्रथेरमच् । 
प्रथम" । चरेश्च } चरमः । मङ्घेरल्षच् । मद्नलम् ! इल्युणादिप्रकरणम् । 

इति रूपम् । कज इति । करषातोः पास स्यात् । कर्पास इति । छृधातोः पासप्रत्यये 
गुणे रपरष्वे सुबादिका्ये (कपांसः इति भवति । रणोतिरिति ! डः स्यात् ॥ 
ऊर्णुधातोडग्रत्यये टेरपि टापि सुजादिकायें ऊर्णा, इत्यस्य सिद्धिः । दधातिरिति । 
धाधातोयंस्पत्यये जुडागमे सुबादिकार्ये “धान्यम्, इति रूपम् । प्रातरिति । 
परपूर्वाद्तघातोः अरनि सुबादिच्छयं प्रात इति रूपम् । अभेरिति। अमघातोः 
अरनि तुरि सुवादिकायें अन्त. इति रूपम् । ददेरिति । दहधातोः गग्रत्यये हरोपे 
दस्य नत्वे सुवादिकायं "नगः इति रूपम् । इन्तरिति । अचुप्रत्ययः स्यात् घुर चादे्ञ- 
शवत्यर्थ. । हन्धातोरचि घुर चादेशे सुबादिकाये घोरम्» इति । तप्तेरिति । ईः स्यात् | 
तुधातोः द्प्रस्यये डिततवाद्िकोपे श्रि इति जाते जसि गुणेऽयादेशे स्स्वे विसये 
रूपम् ! ग्रहेरिति । अ्रहधातोरनिभ्रत्यये सुबादिकायं रूपम् } प्रथेरिति ¦ अमच् स्यात्) 
अथधातोरमचि सुबादिकायं प्रथम. इति 1 चरेश्वेति । अमच् स्यात्। चरधातोरमचि 
सुबादिक्ा्येः “चरमः, इति रूपस् । मर्ञेरति । अकच् । मङ्गधातोररुचि सुवादिकाये 
मङ्गरूम्ः इति सिध्यति । इल्युणादिः । 

9 । अ 

क्रजः-- “करः धाठुसे "पास प्रप्यय हो । उर्णतेडंः-- ऊः धातुसे ङः प्रत्यय हो । 

दधातिर्यत्-- धा" धातसे यत् प्रत्यय ओर लुट्, का मागम हयो । चतेररन्--“चः 

धातु "उरन्? प्रत्यय हो । भ्रात्तनेररन्--“रः उपसगेक “अत् षाठ `अरन्? प्रत्यय हो 

अमेस्तुट् च--'अम्? धाठसे श्रन्? प्रत्यय ओौर (तुट्) का आगम ह) दहेगो-- दह 
णातुसते "गः प्रत्यय, धातुके अन्त्यका लोप चौर धातुके दकारको नकार अदिश हो। 

हन्तेरच--!हन्' धातुसे “रचः प्रत्यय ओर धातुको शुर अदेश सी हो 1 

तरते डि -त' धातुसे “ह पत्यय हो । अहेरनिः-- दहः धातुसे अनिः प्रत्यय हो । 
प्रथेरम -- प्रथः धातुसे अमचृ' प्रत्यय हो । 

वचरेश्च-- चरः धातुसे भो 'अमच्' प्रत्यय हो । 

सङ्ररच--“मज्गः धातुसे "अल च प्रत्यय हो । 

इसप्रकार “इन्दुमती दीकार्मे उणादिप्रकरण समाप्त हया । 
नि 

२९ म 



अथ उत्तरकरृदन्तप्रकरणम् | 
उणादये बहल प् 1 ३। २1९) एते वतमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः । केचिदवि- 

हिता अम्युद्याः । 
““खंज्ञाघु घातरूषणि पर्यर्याश्च ततः परे । 
कायाद्विदयादनुचन्धेतच्छासखसुणादिषु ॥ 

द्शगेघ्नौ सप्दाने ।३।४।७३। एतौ निपात्येते । दशन्ति तस्मै दाशः । 
गां हन्ति तस्मं॑गोघ्नः श्रतिथिः । तुमुनण्बुल्लो क्रियायां क्रियार्थायाम् 
॥३।२३।१० क्िया्थाया क्रियायामुपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वाद्- 
व्ययत्वम् 1 कृष्णं द्रष्टुं यति ¦ छृष्णं दशको याति । काललमयवेलाञ्च 
वसुन ।३।३।१६७ । कालः समयो वेला अनेहा वा मोक्तप् ॥ भावे ।३।३।१८ 
सिद्धावस्थपन्ने धात्व वाच्ये धातोर्व॑न् । पाकः ॥ कर्तरि च कारके 

सज्ञस्विते । सज्ञासु-जनादिसखंक्तसु । धातुरूपाणि उद्यन्ते इति शेषः; 

यथा--हषेरछच्” इति विहितसुरच्प्रत्ययं दद्रा शङ्कि भ्रकृतिरुह्यते तेन शङ्करेति 
सि्यति 1 कार्या द्वच दिति । ऋषि इत्यादौ गुणम्रतिषेधादिकार्यानुरोधाव् अनुबन्ध 
ककारादि विद्यादित्यथैः । पतच्छाखमुणादि ष्विति ¦! एतत् सर्वमणादिषु शासं चासि- 

तव्यमित्यर्थः । दाशगोध्नाविति ॥ अण्णन्तं निपातनमेतत् । दहन धात्वोः निपात- 
नादणि उपधाया दीर्धरोपौ धत्वे सौ त्वे विसर “दाश्च.-गोष्नः" इति रूप भवतः। 
संप्रदानार्थे एव, तेन दाशन्ति अस्मै-गां हन्ति इति विग्रहवाक्ये भवतः । पाकः 

पचधातोः “भावे, इति घि, “लशक्वतद्धिते” इति घस्य “हलन्त्यम्” इत्ति जस्य 
चेत्सं्ायां रोपे च "पच्+अः इति जाते, “अत उपधायाः, इति अकारस्य बद्धौ, 
“चजोः कुधिण्यतोः› इति चस्य कुत्वे, छृदन्तत्वासपरातिपदिकष्वे, सौ, उगते, सस्य 

उणाद्यो--षातुतसे वतेमान कारम भौर सन्ञामे उणादि भत्यय हो, बहुल प्रकारसे 
ˆ {( बहुन यहणका लक्षण १० ३८७ मँ देखो ) 

संज्ञासु--सन्ञा ( डिप्थादि शब्दो ) में धातुकी कपना करनी चाद्ये भौर पिर उससे 
म्रत्यथकी कल्पना करनी चाहिये । तथा प्रयोगोमे गुणामाव श्रवा बृद्धि आदि कार्यको 

, देकर प्रत्ययो भनुबन्व ( कित्, ङित्, चित्, जित् आदि) की कल्पना भी करनी 
-चादहिये- यद्यी उणादि विशेषता की गई है । 

दाशगोघ्नौ दाशः भौर भोष्न" निपातन शे, सप्रहानमे । तुसुन्णबुरो-क्रियाथेक 
क्रिया उपपद रदने पर भविष्यत् श्रथरमे धाते तुमुन् रीर "ण्वुल्, प्रत्यय ह । 

कारसमय--काल, समय श्रौर वेरा उपपद रहने प्र॒ धातुसे तुन्? प्रस्यय हो । 

मवे-सिद्धावस्थापन्न घालव्थवाच्य हो तो धातुसे ञ्, प्रय हो । कतरि च--कतेमिन्न 
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संज्ञायाम् ।३।६।९६। कटठमिन्ने कारके घन् ॥ धि च भावकरणयोः 
1६181२9 रज्ञनंलोपः । रागः । अनयोः किम् १ रज्यत्यस्मिन्निति रहः ॥ निवा- 
सखचितिद्ारोरेपसमाधानेष्वादेश्च कः ।२।२।४१। एष॒चिनोतेषंम् , शदे 
कः । उपसमाधानं राशीकरणम् । निक्षायः 1 श्राकायम् । कायः । गोमयनिकायः ४ 
फरच् ।३।२।५६। इवणान्तादच् । चयः ॥ अदृदारप् । २।३।५७। ऋदन्तादुवन्तादः 
¶.। करः । गरः। शरः। यवः! लवः । स्तवः। पवः। ( धञचथें कविधानम्) प्रस्थः) 

विघ्रः ॥ डिवतः किः ।३२।८२। मावे, स्वभावात् ॥ क्वेमेम् नित्यम् ।६।४।२०) 
वित्रपरत्ययान्तान्मप् नि्तेऽे । पाकेन निकृत पक्त्रिमम् । इवप् -उपूत्निमम् ॥ द्वितः 
-श्युच् ।२।३।८६। श्रयमपि भवे । टवेषु कम्पने-वेपथुः । श्वयथुः । यजयाच- 
यतविच्छप्रव्छुरत्तो नङ् ।३।३।६०) यज्ञः । या्मा ! यत्तः । विश्नः । प्क्ष । 

रत्वे च "पाकः इति रूपम् । निकायः । निपूर्वकचिधातोः “निवासचितिशरीरोपसमा- 
धानेष्वादेश्च कः” इति घनि, आदेः चेश्चकारस्य स्वे, घकारजकारयोरछोपो “नि 
कि +अ' इति भूते अस्य आर्धधातुकत्वात् “सार्वधातुका्धंघातुकयोः" इति गुणे, 
“एचोऽयवायावः? इति अयादेे “निकय् + ज' इति जाते “अत उपधायाः" इति 
बद्धौ, छदन्तत्वाटातिपदिकवे, सौ, उपे, सत्वे विसर्ग च, "निकायः, इति जायते । 
कर. । धातोः “ऋदोरप्”, इत्यपि, पगते, आर्धधातुकसंज्ञायाम् , “सार्वधातुकाधं- 
धातुकयोः"” इति गुणे अकारे, “उरण् रपरः” इति रपरे च जाते, संयोगे कृते, विभ- 

च्छिकायं च करः, इति रूपम् । एवमेव धातोः “ऋदोरप्, इत्यपि कृते बोध्यम् । 
विष्नः । विपूवंकहन्धातोः “घनर्थे कविधानम्? इति के, करोपे, आधंधातुकसंक्लाया- 
म् , “गमहनजनखनघसां कोपः क्ङिति” इस्युपधाकारस्य रोपे, ““होहन्तेच्णिन्नेषु 
इति हस्य ऊस्वेन घत्वे, विभक्छिका्ये च कृते, °विध्नः१ इति रूपम् \ यजः! यजघातोः 
““यजयाचयतविच्छुप्रच्डुरद्तो नङ् इति नङ प्रत्यये, ङकोपे, “स्तोः श्चुना शुः» इति 
श्रुत्वेन नस्य जतवे जजो. संयोगैन क्ते जाते, विभक्तिकायं च तत्सिद्धिः 1! याद्वा । याच्- 
धातोः “यजयाचयतविच्चुप्रच्छुरक्तो नङ” इति नड, ङरोपे, श्वे रापि, विभः 

कारक श्रमे वातुसे "वनः प्रत्यय हो, सश्चामे । छनि च~ रल्" धातुके नकारका रोप हो, 
धञ् प्रस्ययके पर--माव जौर् करणम । निवास--निवास्रादि अधर्मे “चिञ्” धातुसे वञ्" 
प्रत्यय हो श्रौर घातुके आदि चकारको ककार भी हो! एरच्--इवर्णन्त धानुसे “च् 
भत्यय हे । छदोरप्--वरणान्त श्रौर उवणंन्त धातुते श्रप्› प्रत्यय हो ¦ घलयँ--वजथमे 
क प्रस्यय हो ! डिवतः वित्रः--ड' इत्सं शक धातुसे "किति? प्रतयत्य हो, भावम । 

कत्रेम॑म-- वितर" परस्यान्ते द्वित संज्ञक “मप्' प्रत्यय हो, निदत्त अर्थम । 
डिवितोऽथुच्-"डिवतच' धातुर अथुच्? प्रत्यय दो, भावमे । यजयाच--गज् , याच , 



४४२ मभ्यसिद्धान्तकोमुदो-- 

र्ण" ॥ स्वये नन् ।३६।२। ६९} खमरः ५ उपसं घोः किः ।६।३।६२। प्रधिः ? 
उपाधिः ॥ खयां क्तिन् ।३।३।६४। दीलिङद्धे भावादौ क्तिन् । घञोऽपवाद" \ 
कृतिः । स्तुतिः । ( ट्वादिभ्यः क्तिन्चिश्ठावद्धक्तव्य$ ) तेन नत्वम्, 
कौणि. । गीणि" । धूनिः । लूनिः । पूति; ॥ ( सपदादिभ्यः किप ) । सम्पत् 
विपत् । आपत् \ (क्तिन्नपीष्यते ) संपत्तिः । विपत्तिः । श्रापत्ति' ॥ ऊतियूतिज्- 
तिखातिहेतिकीतेयश्च ।३।३।६७। एते निपात्यन्ते ॥ कः ।३।३।९००। क्यप । 
कृत्या ॥ श च ।३।३।१००॥ इनः शः । चात् क्तिन् । प्रकरणम्--ग्रक्रिया । 
कृतिः ॥ इच्छा ।३।२।१०९। इषेनिपातोऽयम् ॥ श्च प्रव्ययात् 1३।२।१९०२। प्रत्य - 
यनन्तिभ्य- चियामकारपरत्यय । चिकीषा । पुत्रकाम्या ॥ गुरोश्च हलः }२।२।१०२। 

क्तिकायं च तत्सिद्धिः । एव स्वंत्र । इति । करणं कृति, इत्यत्र कृधातोः “दिया 
क्तिन्" इति च्छिनि, कस्य नस्य च रोपे, किच्वादूगुणाभावे, विभक्तिकायं च तत्सि- 
द्ध । गीण । कूधातोः “चखियां क्तिन्” इति क्तिनि, कनयोरोपि, किच्वादगुणाभावे 
“ऋत इद्धातोः” इति इच्वे, “उरण् रपर” इति रपरस्वे “हरि च इति दीघं कीर्ति? 
इति जाते, “ल्वादिभ्यः क्तिन्निष्टावद्वाच्यः, इति निष्टावद्धावेन ““रद्ाभ्या निष्ठातो 
नः पूवस्य च दः” इति तस्य नत्वे, “रषाभ्यां णो नः समानपदे इति नस्य णस, 

विभक्तिकाय च करते कीर्णि. इति । चिकीषा । छ धातोः सनि, नगते, “इको क्लः" 
इति सन. कित्वे, अञ्क्नगमां सनि" इति दीघ, “ऋत इद्धातोः” इति इवे, “उरण् 
रपर.” इति रपरस्वे, “हसि चः” इति दीघं “सम्यङोः* इति दिखे, अभ्यासे, अभ्या- 
सकायं सनः सस्य षर्वे च जाते, व्िकीषं" इति भूते “सनादयन्ताधातव. इति धातु- 
सक्तायाम् तस्मात् चिकीषंधातो. “अप्रव्ययाचः, इति अग्र्ये, “अतो रोपः, इति 

य्, विच्छ् , ।भन्छ शरोर रक्ष॒ धातुसे (नडः प्रस्यय दो । स्वपानेनू--स्वप् धातुर नन् 
प्रत्यय ह्यो ¦! उपसर्गे-उपसगे उपपदक धुसंज्ञक धातुसे “किः प्रत्यय हो । सिया क्तिनू--भाव 
ओर कतभिन्न कारक श्रथ धातुसे "क्तिन् भत्यय हो, खीलिगमे । लवाः धातु 
तवा स्वादि धठुर्मोसे पर जो “क्तिन् वह निष्ठावद् दो । सम्पदा--सम्पदादि धातु्रसे 
खीलिगमावर्े “क्रिप् प्रत्यय हो । 

क्िन्नपीष्यते--सम्पदादिसे “क्तिन्? प्रत्यय भी दहो । 
उतिथुतति--ऊति, यूति, जूति, साति, हेहि, कीरसि--इन शर्ग्दोका निपांतन हो । 
कुजः कृञ् धातुसे "क्यप् प्रत्यय दो- खीलिगर्मे । श्च च~ करज; पातुसे शः 

मत्यय हो ओर चकारात् “क्तन् प्रत्यय भी दो-खीलिगमे । इच्छा--'इषः धातुसे “ङ्याः 
यह निपातन हों । अ प्रत्ययात्--प्रत्ययान्तसते शः प्रत्यय हो, खी्लिगमें । 

गुरोश्च--यरुमान् दन्त धातुसे श्लीलिगम “अ प्रत्यय हो । 
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युरमतो हलन्तार्छियामप्रत्ययः । ईहा । उदा ॥ षिद्धिदादिभ्यो 4ङः ।३।२।१०७ 
गष , ऋदृशोऽङि गुणः? । जरा । त्रपूष् , त्रपा । भिदा । विदारण एवायम् । 
भित्तिरन्या ! छिदा 1 खना 1 ( क्व; संप्रसारण च ) 1 क ॥ आतश्चोपसग 
1 २।२।१०६। अङ श्यात् । उपदा । अन्तद्य ॥ ण्यासश्रन्थो युच् ।२३।१०७। 
अस्यापवाद्. । कारणा ॥ रोगाख्ग्रायां णठुल् वटुलप ।२।३।१०८ ्रच्छद्का । 

सनोऽकाररोपे कृदन्तत्वाद्ानिपदिकतवे टापि, अनुबन्धकोपे सवर्णदीघं, ! तस्मात् सौ, 
उरोपे, “हल्डथाञ्भ्यो दीर्घात्" इति सरोपे छते “चिकीर्षा इति रूपम् । पत्रकाम्या । 
आतमानं पुत्रमिच्छति इत्यथ “काम्यच्च” इति काम्यचि, चरोपे, पुत्रकाम्य इति 
भूते, “सनाचन्ता घातव.» इति धघातुसन्तायाम् , तस्माद् पुत्रकाम्य इति धातोः 
“अग्रत्ययात्, इति अप्रत्यये, “अतो रोपः" इति काम्यगताकाररेपे अम्रत्ययेन 
संयोगे करते, कृदन्तत्वास्प्रातिपदिकत्वे, यापि, अनुबन्धरोपे, सवर्गदीधं विभक्तिकार्यं 
चच तत्सिद्धिः । षिद्धिद। दीति ॥ षकारं इदेषां ते षितस्तेभ्य इत्यथः । तथा भिदादिग- 
"णपठितिभ्यश्चाङ् स्यादिति स्पष्टः सूत्राथः 1 जरेति ॥ साधयति-जुष्* धातोः षिच्वात् 
“विद्धिदादिभ्योऽडः, इत्यङि (ऋदटशोऽडि गुण. इति गुणेऽकारान्तस्वात् “अजाद्तष्टापु 
इति टापि सवर्गदीच सौ "हदड्यादिरोपे' "जरा इति रूपम् । एव त्रपत्यपि ! भिदादि- 
गणमुदाहरति । एवं भिदादिष्वपि “धिद्धिदा दिभ्योऽङ इत्यङि टापि सौ हट्डथादि 
रोपे रूपाणि बोध्यानि । क्रपेरिति । चकाराद्ङ्पि स्यादिति बोध्यम । केवरूस्य संम- 
सारणस्याम्रयुक्तस्वाव् । कृपा । क्रपधातोरडि संप्रसारणेन रेफस्य ऋत्वे संप्रसार. 
णाच, इत पूर्वरूप छिन्वेन गुणाभावे टापि सौ हल्ड्धादिरोपे कपाः इति खूप- 
सिद्धिः । भ श्वेति । 'िद्धिद्ादिभ्यः इत्यतो अडिति अनुवतते । उपसगेण युक्छादाका- 
रान्ताद्धातोरङ स्यादिति भावः! उपदेति। उपपूर्वाद्दाधातोः जतश्चोपसगेः इति अड 
"आतो रोप इटि च, इत्यारपे यपि सौ हट्डभ्यादिकपे “उपदा इति रूपं प्रभवति । 

तधां । अन्तः पूर्वाद्धाधातोः 'अन्तःशज्दस्याङ्किविधिणत्वपूपसगत्वं वाच्यम्ः इतति 
चार्तिकेनोपसगत्वे “आतश्च” इत्यङि “आतो रोप” इत्यारोदै टापि सवणदीधे 
सौ हल्ड्थादिरोपे “अन्तधा, इति रूपं भवति! रोगाख्यायेति । रोगस्य आस्या 
नामधेये तस्मिन् दचयोत्यं धातोः ण्डु स्यात् , बहुरूम्-“कचित्प्रदृत्तिः कचिदप्रचन्तः 
ऋचिद्धिभाषा कचिदन्यदेव । विधेविधानं बहुधा समीय चतुर्विधं बाहुकं वदन्ति 1 

षितिद्ादिभ्योऽङ--षकारेत्सन्ञक धातु कोर भिदाद धातुरपि खालिगमवमे जङ् 

प्रत्यय हो । ऋषेः सम्पारणं च-- क्रप्" धातुसे खीलिगभवर्मे “त्रडः प्रत्यय श्रौर धातुको 
सम्प्रसारण हो ! आतश्चोप--उपसर्गोपपदक भदन्त धातुसे खीलिगमावमें अङ प्रत्यय हो 
ष्यासश्नन्थ---प्यन्त घातु “रासः धातु भौर श्वन्थः धातुसे शुच् मरस्य द्यो, खीलिग 
श्रौर भावम । रोगाख्यायां--्रस्ययान्त सुदाय यदि रोगविरेषको संज्ञा दो तो, धातुसे 



७५४ मध्यलिदान्तकोमुदी- [ हृत् 

प्रवाहिका । विचचिका । कचिन्न,-शिरोतिः । ( घाश्वर्थनिदंशे ण्ठुरवक्तव्यः } 
आसिका । ( इक्दितपो धातुनिदेशे ) । पचिः । पचतिः! ( वरौत्कारः } 
निर्देश इत्येव । शकारः । कक्रारः । ( रादिफः ) । रेफः ॥ नपुसके भवि क्तः 
।३।३।११८॥ व्युट् च ।३।३।९१४॥ हदखितम् । दसनम् ॥ करणाधिकसर्णु- 

योग्य ।३।२।११७। ल्युट् । श्रलुमानः । शअलुमानी ॥ पुंसि संज्ञायां घः परा- 
येण ।३।३।११८। देष ऽब्दयुपसगंस्य ।६।४।६६। द्विभषतयुपसणदीनस्य छदे- 
ठस्वो धे । दन्तच्छदः । शराु्वन्त्यस्मिचित्याकरः ॥ अवे तृन् ।२।३।१२० 1 
इति विस्तरः । भन्छदक्रा-मर्वादिका । प्रपू्ात् छृदवहोः शयोगाख्यायाम्, इति 
ण्डुकि श्युवोः, इत्यकि णिष्वेन आर्धंघातुकस्वाच्च “अत उपधाः इति शपुगन्त 
इति बद्धिगुणौ टापि भ्व्यस्थात्ः इति इत्वे सौ हर्ड्थादिरोपे रूपे भवतः। 
वचचिका । विपूर्वात् चच धातो. 'रोगास्यायाम् इति ण्वुकि अकि टापि इत्वे 
हर्ड्धादिरोपे विचर्चिका, इति रूपं भवति । कछचिन्रेति बाहुरुकमरवृत्ति वशेयति- 
शिरोरिषि। अत्र न ण्वुल् , बाहुरूकात् । षःत्वथेति । धातोर्थो धासवर्थस्तस्मिन्निर्दिश्ये 
धातोण्ुल् वक्तम्य इत्यथः । उदाहरति-- ्रातकेति ! असुधातोः धात्वर्थः इति 
ण्वुलि उपधादीधं शयुवो › इत्यकि टापि श्रत्ययस्थात्" इतीकारे सौ हर्डयथादिरोपे 
“ आसिका? इति रूपम् । इवारितपाविति । केवरं धातुनिदे^दोऽनुवन्धरहिते एतौ 
स्तः । पाक पचतिः । ॥इुपचचप्, इति धातुस्वरूपव्वेऽपि अनुबन्धरहितात् पचस्वरू- 
पात् इकि सौ रसे विसे "पचिः" इति रूपम् । यदा रितप्स्यात्तदा शिवेन सार्वं- 
धातुकस्वात् तुदादिभ्य. शः' इति शविकरणे सौ रत्वे विसगेः "पचतिः, इति रूपम् । 
वरणादिति ! वणत्वज्च अटमाच्रावच्छदकधर्मवस्वम् । तस्मिन् चोस्ये कारम्रत्ययः 
स्यादिष्य्थः । अकारः-ककार । अत्राख्मात्रावच्छेदको यो धमः अस्व कतव धमैः 
तद्धमेवन्तौ अको तयो्योत्ये कारभ्रत्यये सौ रुत्वे विसगे* (अकारः, “ककारः” इति । 
रादिंफ । रकारस्य रत्वधर्मावच्छिन्नतवेन तद्धम॑वच्वात्कारभत्यये म्रक्ष तम्बाधितवा 
इमरत्यये “आद्गुणः, इति गुणे सौ रत्वे विसगे' ^रेफःः इति रूपसिद्धि" \ 
"णल् › प्रत्यय हो, बहुल प्रकारे । धात्वर्थनिरदो--धात्वर्थके निदेशषमे धा ण्वुल् प्रप्यय 
रो । हक्रितिपौ--पातुके निदेशमे धातत इकः श्नौर “दिप्? प्रत्यय हो ! वर्णात्कारः-वणंके 
निदेश्चमे वणंसे "कारः प्रत्यय हो । 

रादिफिः--एकारके निदे शमं र से 'इफः प्रत्यय हो । नपुंखके--धातुसे “क्तः प्रत्यय 
हो, नपु सकमे श्रौर भावर्े । स्युद् च-धातसे युट्? भ्रत्यय भी हो, नपु सक श्रौर भाव्म । 
करणाधि--करण ओर अधिकरण भम षातुसे 'स्युट्? प्रत्यथ हो । पुंसिसं्ञायां--पुङिगमे 
सन्म धातुसे प्रायः घः प्रत्यय हो, करण श्रौर अधिकरण अर्थम । दछुदेर्घे--द्विभृति उप. 
सग॑दयेन अंगावयव छाद्, की उपथाको हस हो, "पि" के प्रे । अवे तृखोधंस्--अ्वपूवेक 
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द्रवतारः । वस्तारो जवनिका ॥ हलश्च २३१ २।१२१। दलन्तादम । धापवादः । 
रमन्ते योगिनोऽस्मिचिति रामः । श्रपय्ज्यतेऽनेन व्याध्यादिकमित्यपामागंः \ 

हेषडुःसषु ऊच्दुकूष्टु्थेषु खल् ।२।२।१२६] एषु दुःखडखा्थेषुपपदेषु ख- 
ल् । ^तयोरेवे"ति भावे कर्मणि च। इच्छ -दुष्करः कटो भवता । श्ह्च् -दैषत्करः 
खकरः ॥ आतो युच् ।३।३।९२८। खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । 

दुष्पानः 1 सपानः ॥ श्वश्यकाधमर्ययोणिनि ।३।२।१७५०} अवश्यं कारी । 
शतं दायौ ॥ इव्याश्च ।२।३।१५१। तथा धातोः । अवश्य हरिः सेन्यः । श्तं 

देयम् ॥ क्िचक्तो च संज्ञायाम् 1 ३।२।१७४। आशिषि । वाति्वावुः \ शिवो 

देयादैनं शिवदत्तः ॥ श्लखद्योः पतिषेधये; पाचां कत्वा ।२।४।१८् 

अवतार । अवोपसगपूवेक तृ धातो. “अवेस्तद्ोर्घञ्” इति घनि, घस्य जस्य चेत्सं- 
स्यां रोपे च अस्य “अघंघातुक शेषः इत्याधंधातुकले “सार्वधातुकाधंधातु- 

कयो ” इति गुणे, रपरे, “अत उपधायाः इति ब्रृद्धां, वभ्तिकाये च अवतारः 

इति सद्धम् । अपमाग । अपोपसगंक स्रज धातो. “हरश्च” इति घज, अनुबन्धः 
रोपे “सजे.” इति ब्रृद्धौ, “उरण् रपर. इति रपरत्वे, “चजो. कुधिष्ण्यतो.› इति 
जस्य कुत्वेन गल्वे, “उपसर्गस्य घन्यमनुष्ये बहुलम्" इति उपाकारस्य दीर्घे, छद्- 
न्तप्वास्परातिपदिकवे, सौ, उरोपे, सस्य रू्वे, रेफस्य विसम च "अपामार्मः इति । 

कप्याश्च॑ति ! "रत्याः" इत्यधिकारस्था- तव्यानीयरादिप्रव्ययाः धातोः स्युरिति भावः। 
सेन्य । सिव् धातोण्यंति श्ुगन्त, इति गुणे सौ.र्त्वे विसगे' 'सेव्यः' इति रूपम् । 
देयमिति ! दाधातो. जचो यत्, इति."यति ईद्यति" इतीति गुणे सौ अतोऽम् इत्यमिं 
अमिप्वं › इति पूर्वरूपे ष्देयम्” इति। च्तिजिति । धातोराशीरथं एतौ स्तः संज्ञायाम् । 
वाति. । वाधातोः "क्तिच् क्तौ" इति क्तप्रत्यये कलोपे सौ रत्वे चिसगेः "वाति. इति 1 
वदत्त इति । शिवो देयादेन'मत्ति आशीरथे शिवपूवांहाधातोः "क्तिचि क्तौ च संक्ता- 

“त° श्रीर स्तृ" धातुसे प्राय. "वन्, प्रत्यय हो, पुलिग ओर सज्ञापे ! हर्श्च-करण भौर 
धिकरण थमे हलन्त धातुसे “धनृ' प्रत्यय हो, पुलिङ्ग ओर सक्षामे । 
ईषद् दुःसुषु--दु.खाथेक वथा सुखाथ॑क ईषदादि उपपद रहनेपर धातु खलः प्रत्यय 

हो, याव जर कममे । आतो युच्--दुःखाथक ओर सुखाथक हेषदादि उपपद रहनेपर 

श्रादन्त धातु यु च्? प्रत्यय हो ( यहु “खलः का "अपवादक है ) आवश्यका---त्रावक्ष्यक 
श्रौर आधमण्यं ( लेन-देन ) अथं गम्यमान रहने पर धातुसे कता ्रथमे "णिनिः प्रप्यय हो । 

छ्त्याश्च-भावश्यक ओर आधमण्ये अर्थम षातुसे “कृत्य प्रस्यय हो । च्छिचक्तौ च--घारशीवाद 
अर्थे धातुसे "क्तिच्" ओर “क्तः प्रत्यय हो, सन्ञामे । 

अलंखर्वोः--प्रतिषेधाथक “अलम्? तथा खजः उपपदक धातुसे क्त्वा" प्रत्यय दो, 
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्राचामिति पूजाथम् ¦ प्रतिषेधयोरलंखल्योरुपपदयोः क्त्वा ! "दो दद् धोः” । अलं 
दत्वा ! शुमास्थाः इतीत्वम् । पीत्वा खलु । अलखल्वोः किम् १ मा काषींः । प्रति- 
षेधयोः किम् १ अलंकारः ॥ सभानकठेकयेाः पृवेकाले ।२।४।२९। समानक- 
तृ योधात्वथयोः पू्व॑काल्ते वियमानाद्वातोः कठा । “तरन्ययक्ृतो भावे" । सुक्तवा ्रज- 
ति । दित्वमतन्त्रम् । स्नात्वा युक्त्वा पीत्वा रजति ॥ न कत्वा सेट् ।१।२।१८। सेट् 

क्त्वा किञ्च । शयित्वा । सेट् किम् £ छत्व ॥ रलो व्युपवाद्धलादेः सग्च ।९। 
२।२६। इवणोवर्णोपधाद्वलादे रलन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः । ुतित्वा । 
गोतित्वा । लिित्वा । लेखित्वा । व्युपधात्किम् १ वित्वा । रलः किम् १ सेवित्वा । 
हलादेः किम् १ एषित्वा । सेट् किम् १ मुक्त्वा ॥ उदितो वा ।७।२}५६। उदितः 

पर्य क्त्व इड् वा । शमित्वा । शान्त्वा ! दैचिस्वा । 'छबोः शूडनुनासिके चेति ऊ- 

ट् । युत्वा । दघातिर्दि । हित्वा ॥ जहातेश्च कित्व । 9*।९३। हित्वा । हार्स्वु- 
हात्वा ॥ समासेऽनज्पूवं क्त्वो स्यप् ।9| १।३७। अव्ययपूर्वपदेऽनम्समासे क्तो 
स्यबार्देश. । वुक् , प्रकृत्य । अनन् किमू १ अक्त्वा | पयुंदाघाश्रयणा्ेद,-परम- 

याम्” इति क्तमव्यये 'शिव-दा-त' इति जाते 'दो दद्धोः' इति दथादेगे “खरिचः इति 
तस्वे सौ रत्वे विसगे “शिवदत्तः' इति रूपम् । अल दत्वेति । दानेन किञ्चिदपि साध्यं 
नास्तीव्यथ* । अत्र साध्यते-अजर पूवंकदाधातोः “अङरूखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
क्त्वा? इति क्वाप्रस्यये करोपे “दोदद्घोः"” इति दाधातोदेथादेशे “खरि च” इति 
दस्य तस्वे करदन्तस्वास्प्रातिपदिकस्वे सौ समागते “क्स्वातोसुन्कसुनः” इति अव्यय- 
संज्ञायाम् “अव्ययादाप्सपः इति सोद्धुंकि च कते अरं दत्वा" इति । चुतित्वा, 
परोतिता । द्युत् धातोः समानकवंकयोः पूर्वकारे, इति क्त्वाप्रव्यये"कलरोपे, जआधं- 
धातुकं रोषः, इत्याधंधातुकसवे, “आधंधातुकस्येडवरादेः” इति इडागमे, "न क्त्वा 
सेट्” इति कि्वनिषेधे प्राप्ते “ररोग्युपधाद्धखदेः संश्च» इति क्त्वाप्रत्ययस्य वेक- 
दपिके किषवे, “किङ्ति च” इति गुणनिषेधे च जाते, ्युतित्वा” इति। किच्वाभावपक्ते- 

मावमे । ( यहां घरमे प्राचा यदण विकत्पाथक नद्धी है, प्रत्युत पृजाथक हे ) 
समानक्ैकयोः-समानकतेक धावथ म पूवेकालिक क्रियावाची धातुसे कतवा 

प्रत्यय हो, भावम । न क्स्वा--इट् सहित च्छा “कित् नदी द्य । रलोग्युपधाव्--्व- 
णोव्णोपथ इलादि रन्त धातु्रसि पर सेर् चत्वा श्रौर (सन् कित् दों, विकल्पते । 
उदितो--उदित् धादुत्ते पर क्तवा को इट् हो, विकल्पते । जहतेश्च--'हा" ८ ब्रोहाक् ) 
थातुको शिः भदेश हो, “कत्वा परत्ययके परे! सखमासेऽनभ् -्न्यय षू बंपदक “नन्? 



भ्करणम् ] सुथा-दन्दुमती-टीकादढ्योचेता । ४५३ 

कृत्वा ५ वा स्यपि 1६।शेदर८। अनुदात्तोपदेशवनतितनेोत्यादीनामलुनासिकलोपः । 
स च व्यवस्थितः ¦ ( मान्वानिटं वा ) । ( नान्तानिरं नित्यम् ) । अगस्य, 
श्रागत्य । प्रहत्य । अदो जग्धिः । प्रजग्ध्य ॥ न ल्यपि ।६।९।६६॥ घुमास्थे- 
सीत्वम् । प्रधाय । प्रमयेत्यादि ॥ आ्आभीदण्ये रमुल् च 1 दारय पौनः- 
पुन्ये योत्ये क्त्वाविषये णमुल् क्त्वा च \॥ नित्यवीप्सयोः ।।१।४ आभीच्छ्ये 
चीप्साया च योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात् 1 श्राभीच््ये तिडन्तेष्वग्ययसज्ञकड्रदन्तेषु 

“पुगन्तरूघूपशस्य चः इति गुणे कते श्यो तित्वा, इति । वा ल्यपौति । “अनुदात्तोपदेश 
चनतितनोर्यादीनामनुनासिकरोपो क्कि कडिति" इति स्वंमनुवतंमाने स्यपि पर- 
तस्तु तद्विभाषया प्रवतेते । विभाषाऽपि व्यवस्थितरूपेण गृह्यते । विभाषाया व्यव- 
स्थिति दशेयति-मान्तानिटा वेवि, मान्तधातुरनिरशेत्तस्य स्यपि परतो वाञ्नु- 
नासिकरोप इष्यथेः । नान्तानिटा नित्यभिति ! ये धातवो नान्ताः जपि चानिटः तेषा- 
मनुना संकस्य निस्यं रोप इत्ति भावः! भगघेति ' आडू्वाद्रमधातोः (समानः इति 
क्त्वाप्रत्यये समासेऽनन्” इति कर्यवादेरो "आगमर-यः इति जते “मान्तानिरां 
वा" इति वा मरोपे ^हस्वस्यः इति तुकि सौ “अब्ययादापृसुपः इति सोछपे 
'जागत्यः इति रूपम् । यदा मरोपो न स्यात्तदा आगम्य, इत्येवं रूपं भवति । 
परहत्येति  प्रपूवाद्न् घातोः क्त्वाप्रत्यये (समासः स्यपि “'नान्तानियं नित्यम्” इति 
नरपे “स्वस्य, इति तुकि सौ 'अग्ययव्वात्सुरोपे रहस्यः इति , सूपं प्रभवति । 
प्रजग्ध्य । म्रपूवादद्धातो. क्त्वाप्रत्यये ल्यपि अदो जग्िस्यंपति किति, इति अग्धा- 
देशे सौ अग्ययस्वास्सुरोपे श्रजग्ध्यः इति रूपस्य सिद्धिः । नल्यपीति ्वुमास्था, इतति 
-सवंमनुवतंते । तदीत्व स्यपि परतो नेव्यर्थः। प्रमाय । प्पू्वाभ्यां दामा््यां 
क्त्वाभ्रव्यये स्यपि ्ुमास्था, इतीव प्र्षे न ल्यपि, इत्यनेन निपेधे सौ अव्ययात्स- 

पि ॥ 

समासरमे चत्वा? के स्थानमे ल्यप्, अदेश दो । वा स्यपि --अनुद त्तोप्देश धातु, वन धातु 
ओर तनोत्यादि धातुजं के अनुनासिक का लोप दहो, “ल्यप्) के परे, विकल्पसे । 

सच व्यवस्थितः ध्वा ल्यपि" से अनुनास्िकका कोप व्यवस्थित ( निश्चित् ) हो, 
उसीका निरूपण करते दै- मान्तानिरां वा -पूर्वीक्त अनुदात्तो पदेशाद धातुगत मान्त 
अनिट् धातुके अनुनासिकका लोप विकलपसे दो, गौर (नान्तानियं-नान् अनिट् 
धातुश्रोके तथा वनादि धातुं कै श्रञुनासिक का लोप नित्य हो । 

न स्यपि--~ल्यप् के परे घुक्चक पातु, 'मा' घातु श्रौर स्थादि धातुर के श्राकारको 
ईेत्व नदी हो । आभीच्ण्ये-पोनः पुन्य अथं चोत्य हो तो धातुसे “ण्वुल् प्रत्यय जौर शला 
भत्यय हो । नित्यवीप्छयोः--पौनः पुन्य भौर वीप्सा अथं चोप्य दो तो पदको द्विख दो । 



४४८ प्रभ्यसिद्धान्तकोमुवी-- [ इत्- 

च । पचति पचति 1 स्मारं स्मारं नमति गुरुम् । स्यत्वा स्त्वा । पायम् २ ॥ 

मोनभ् २ । श्रावम् २ । अन्यथेवंकथमिस्थसु सिद्धाप्रयोगश्येत् 121४1२७} 

एष कनो णसुस्यात सिद्धोऽ्रयोगोऽप्य॒एवंभूतश्वत्छृम् । व्य्थत्वालरयोगानदं 

इत्यर्थः । अन्यथाक्रारम् । एवंकारम् । कथंकारम् । इत्यकारं भुङ्ख, श्यं युद्ध 
इत्यर्थः । सिद्धेति किम् १ शिरोऽन्यथा कत्वा भड्कं ॥ याचति विन्दजावोः ।३।४। 

३० याव्रेदं युद्धे । यावल्ञमते तावदित्यर्थः 1 यावललीवमधीते ॥ निमूलसम् 

लयेः कषः ।२।४1३९। कर्मण्युपपदे ॥ कषादिषु यथाविभ्यनुप्रयोगः 
।२।४।४६। यस्माण्णमुु क्तः स ॒एवायुप्रयोक्तव्यः । निमूलकाषं कषति । समूलकाषं 

कषति । निमूलं समूलं कषनीत्यर्थः ॥ शष्कचुणंरूकतेषु पिषः ।३।४।३९८। 

लोपे श्रदाय-प्रमाय अनयोः सिद्धिः । स्मार-स्मारम । स्खधातोः “जाभीच्ण्ये णसुख 

च” इति युक, णकायोकाररूकारोपे 'स्घ्र-अम्, इत्यवशिष्टे, “अचो ज्णिति” इति 

द्ध, रपरे च “स्मारम्? इति जाते, “नित्यवीप्सयोः इति द्विस्वे, कद्न्तत्वात्परा- 
तिपदिकतवासौ, “छरन्मेजन्तः" इत्यग्ययस्वे, अव्ययादाप्सुपः इति सुपो छकि, 
मस्यानुस्वारे च “स्मार स्मारं नमति शिवम्" इति सिद्धस् । अन्यथाकारम् । अन्यथा 
पूर्वंककरधातोः 'अन्यथेवकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत॥ इत्ति णमुकि, अनुबन्धरोपे; 

“अचो ज्णिति, इति वृद्धौ, अग्ययतवास्सुपो ठकि अन्यथाकारम्, इति रूपम् । 
एवमेव (एवङ्कारम्, इत्यादि । यावति विन्दजीषो-। यावच्छुड्दे उपपदे विन्दतेः जीव- 

तेश्च णसु स्यादित्यर्थः “अकर्मकधातुभि्योगि' इति यावत् शब्दस्य कमत्वादद्धितीया 
यावद्ेद भुङक्ते । यावन्तं कारं विन्दत्ति तावन्तं कारं शुडन्ते इत्यं यावत्पूवाव् 
विन्द्धातोः “यावति विन्द्जीवो.” इति णमुलि णसुरु आधघाहुकल्वात् “पुगन्त 

इति युणे सौ मान्तव्वादव्ययष्वे सोपि “यावद्वेदं सुङक्ते' इव्यस्य सिद्धिः । यावस्जी- 
व्रधीते । यावन्तं कारुं जीवति तावन्त फारुम् अधीते इत्यथे जीवधातोः “यावति 
विन्दजीवोः” इति णमुलि “यावज्ीवम्' इति जाते सौ मान्तध्वादन्ययस्वे ““अन्यया- 

दाप्सुपः इति सुब्छुकि यावजीवम्› इति रूपम । निमूलेति । निमृरे सभूरे चं 

कर्मण्युपपदे केमु इत्यर्थः । कषादिष्विति । “निमूक" इत्यतः उपमाने कमणि चः 

इत्यन्तं इति यावत् । निमूलकाष~पमूढकाष-कपति । निमूर समूलच्च कषति द्रत्यथे 

अन्यथैव--प्रन्यथा, ण्वम् , कथम् यः इत्यम् अव्यय उपपदक "कञ्" धातुके खमु 

श्रत्यय हो, यदि वह (कल्? धावु व्यथं शोनेसे प्रयोगानहं दोरहा हो तो । 
५५५, 

यावति- प्यावत्? हयन्यय उपपदक विन्द् ( विदृल्लामे ) घातु भौर जीव धातुसे णसुलः 

अत्यय हो । निमृरुखमूख्योः - कमसन्ञक निमूर या समुरू उपपदक "कषः रासे णर 

प्रत्यय हो । कषादिषु - कषादि धातुञओंमे जिस धातु । णल् कहा गया है, उसी धातुका 

अतु्रयोग हो । शुष्कचू्णं --कमैसक्चक शुष्कादि' उपपदक “पिष्ः धातुपे शथुटः प्रत्यय हो + 



भरकरणम् | खुधा-इन्दुमतो-टीकाद्योपेता । ७५६ 

एषु कमु पिषेणसुल् । शुष्कपेषं पिनष्टि शुष्कं पिनष्टीत्य्थः) वचृणपेषम् › 

रूकषपेषम् ॥ समूलाङ्तजीवेघु दन्छञग्रहः ।२।४।३द कमंणीट्येव । 
समूलघातं हन्ति । श्रकृतकारं करोति । जीवग्राहं गृहाति, जीवन्तं गृहयातीत्यथेः ! 
करणे हनः । -1४।३७। पादघातं हन्ति, पादेन हन्तीत्यथः ॥ स्नेहने 
पिषः 1३1९1३८ सिद्यते येन तस्मिन्करणे पिषेणमुल् 1 उद्पेषं पिनष्टि, उदकेन 
पिनष्टीत्ययेः ॥ हस्ते वर्तिभ्रहोः 1 ३।४॥२६। हस्ताय करणे । दस्तवई वत॑यति । 
करवर्तम् , हस्तेन गुलिका करोतीत्यथैः । हस्तभ्रादं॑गरहाति । करमाहम् । पाणि- 
प्राहम् ॥ स्वे पुषः 1३;1४०। करण इत्येव ! सस्वेः इत्यथेगरहणम् । तेन स्वपे 
पर्याये विशेषे च णमुल् । स्वपोष पुष्णाति । धनपोषम् , मोपोषम् ॥ 

कषधातोर्णयुरि “सुपोधातुः इति सु्छकि “अत उपधाया.” उपधाबृद्धौ सो मान्त- 
स्वाद्व्ययत्वे सुब्लुकि “निमूरुकाषम्, समूरूुकाषम्ः जनयोः सिद्धि. । शाब्दबोघस्तु 
निमूरूसमूखाऽभिन्ने कषणमिति स्वरूपात्मकः । शुष्केति ¦ एषु कर्मसुपपदेषु पिष्धा- 
तोणसुल् स्यात् । शुष्कपेष~चूणं वष-रूद्पेषमिति । शुष्कं-चूर्ण--रूदं च पिनष्टि 
इति विग्रहे पिषधातोः युष्कचणंः इति णुरि 'सुपो धातुः इति सुच्छकि ुगन्तः 
इति गुणे सौ अग्ययत्वात्सुज्छुकि शुष्कपेषं-चृर्णपेषं-रूक्पेष पिनष्टि इति रूपाणि 
भवन्ति ।! अ्थास्तु-शष्कं पिनष्टि-चूणं पिनष्टि-रूकं पिनष्टि इति । समूरेति । 
एषूपपदेषु हय् करम् अहेभ्यो णमु स्यादित्यथ । करणे इन इत । पादेन हन्ति 
इस्यथं पदेनेति करणोपपदात् हनधातोणेयुकि सुञ्छकि (हनस्तो इति तकारान्तादेशे 
“हो हन्तेः हस्य घले उपधाबृद्धौ सौ अव्ययात्सुरोपे "पादघातं हन्तिः इति रूपम् ! 
स्तेष्ने पष इति । करणे हनः इत्यतः करणे इत्यनुषभ्यते। अत आह-स्निद्यते येन करण- 
भूतेन द्रभ्येण तस्मिन्नुपपदे पिष धातोर्णमुरिनत्यर्थः। उदपेषम् \ उदकेन पिनष्टि इत्यथे 
करणपूर्वात् पिष. स्नेहने पिषः, इति णसुङछ “सुपो धातु, इति सुज्कि सौ मान्त- 
त्वादव्ययत्वे सोरेपि “उदपेषं पिनष्टि, इत्यस्य सिद्धिः । हस्ते वतिगरहोरिति ! करने हनः? 
इत्यतः करणे इत्यनुषज्यते । हस्तां करणे उपपदे वर्तिरहोणसुटं स्यादित्यर्थः ! 
हस्तवर्तं ~करवर्तं । हस्तेन-करेण वतंयति इत्यथे बृतधातोण॑सुकि सुब्कि 
"पुगन्तः इति गुणे सौ सोोपे हस्तवतं-करवर्तस् इति । स्वपोष पुष्णाति । स्वेनः 

समूला समूलादि कर्मोपपदक हनाद धाद से "रुः प्रत्यय हो । 
करणे हनः --करणसङ्ञक सुबन्त उपपदक “हन्” धातुसे “णसु प्रत्यय हो । 
स्नेहने--नेहनवाचक कर णसं जञक सुबन्त उपपद रहने पर “पिष्, धातुसे णमुल् 

म्रत्यय हो । हस्ते वति -दस्ताथेक करण उपपदक ण्यन्त "त्" घातु ओर यदः धातुके 
"एमुल' अत्यय हो । स्वे पुषः- स्व ( धन ) वाचक करणसज्ञक सुबन्तं उपपद रहने पर 



2६० मध्यसिदान्तकोमुदी- [ कारक- 

समासन्तो । २९1५० ततीयासतम्योर्णयुल सिकं । केशमाहं युध्यन्ते । हस्तभ्रां 
युध्यन्ते ॥ स्वाङ्ख तस्प्स्यये ऊमभ्बोः। ३।७।६९॥। क्त्वाणमुलौ स्तः । सुखतः- 

कृत्य, सुखतः कृत्वा, सुखतः कारम् , सुखतोभूय, मुतो भूत्वा, सुखतोभषम् ५ 

इत्युतरकदन्त्रकरणम् ॥ इति कृदन्तप्रशिया समप! ॥ 

भथ कारकमरकरणम् । 
प्रातिपदिकाथंज्िङ्परिमाणवचनसाते पथमा । २1२18९६ नियतोप- 

¶ुष्णात इत्यथे पुषधातोः स्वे पुषः, इति णभु सुब्ुकि पुगन्तः इति गुणे सौ 
मान्तत्वाद्न्ययत्वे सोरोपे (स्वपोषं इत्यस्य सिद्धिः । धनेन पुष्णाततीव्यर्थः। पर्याये 
उदाहरति-- रनपोषे पुष्णाति । धनेन पुष्णातीव्यथं करणोपपदात्पुषधातोः “स्वे पुषः 
इति णसु पुगन्तः इति गुणे सुञ्छ्ुकि सौ अन्ययत्वे सोरछोपे “धनपोषंः इति 
साध्नोति । विशेषञुदाहरति--गोपोषमिति ¦ गवा पुष्णाति इत्यथे पुषधातोः “सवे पुषः 
इति णमुल सुञ्छक “पुगन्तः इति गुणे सौ अन्ययादिकायें "गोपोषं" इति रूपसिद्धिः । 
समासत्तारिति । समासत्तिपदं विचणोति--तन्निकषे गम्यमने इति । सन्निकर्षोऽव्यवधा- 
नेन संयोगः । केशयाहमिति। सन्निकष॑परमेतत्। अत्यन्तं सन्निहिता युध्यन्ते 
इत्यर्थः । केशैः केरोषु वा गहीत्या इति संनिहितारथे "समासत्तौ" इति णमुरि सुब्छुकि 
अत उपधायाः इत्युपधादी्घ्वे सौ अन्ययप्वास्सुखोपे केशग्राहः इति साध्नोति । 

॥ इति छृदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 

प्रातिपदिकाथंलिङ्ेति। पदम्पदमिति ग्रतिपदम् , प्रतिपदं भवं प्रातिपदिकम् ; 
तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः । स च लिद्गञ्च परिमाणं च वचनं च प्रातिपदिकार्थलि. 
ङपरिमाणवचनानि। तान्येवेति प्रातिपदिकाथंरिङ्गपरिमाणवचनमात्रे तस्मिन् । 
न्न्द्रादौ दन्द्रमध्ये इन्दरान्ते च श्रयमाणं पदं प्रस्येकमभिसम्बध्यतेः इति भाष्यो- 

पुष् धातुसे एसः प्रत्यय हो । समासत्तौ-याद सन्निकष अय बाम्यमान् हदो तो- 
"तृतीयान्त गौर सप्तम्यन्त उपप्दक् धातुघे णसु र प्रत्यय हो । 

स्वाङ्गे तस्परव्यये-स्वागवाची (तसु? प्रत्ययान्त उपपदक करः धातुया भू" घातु 
“क्त्वा ओर “णसुलः प्रत्यय हो । 

इसप्रकार “इन्दुमती टीका उत्तर्ररन्त प्रकर समप हुमा । 

पआतिपदिक्ाथं--प्रातिपदिकरा्थं म्मे, ङ्ग मात्रकी शधिकवामें पस्मण मातरम गौर 



श्रकरणम् ] सुधा-श््ट्मती-टीकाडयोपेता । ४६९ 

स्थितिक- ्रातिपदिकाथ" । मा्रशब्दस्य प्रत्यकं योगः । आतिपदिकार्थमान्ने सिद्ग- 
मात्रायाधिक्ये सदस्यामात्रे च अथमा । प्रातिपदिकाथमात्रे- उच्चै । नीचैः । टछृष्णः } 

श्नी- । ज्ञानम् । लिद्गमात्र-तट । तटी 1 तटम् 1 पररिमाणमात्रे- द्रोणो ब्रीहिः ) 

वचने सद्ल्या 1 एकः 1 द्रौ ) बहव ।॥ संबोधने च 1२9७1 प्रथमा । इ 

क्त्या दन्द्रान्ते श्रूयमाणमात्रपद्स्य अव्येकमन्वयासप्ातिपदिकाथंमात्र इत्याद्यः 
सम्पद्यते । नियनोपस्थितिक इति नियता-च्यापिका उपस्थितियंस्य स॒ नियतोप- 

स्थितिकः। यस्मिन््रातिपदिके उच्चारिते सत्ति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थित्िः स प्रातिप- 

दिका्थः 1 मावरब्दस्येति । "दन्दरान्ते श्रयमाणं यदं अत्येकममिसम्बध्यतेः इति 
त 
संस्या मामे प्रथमा विसक्ति होती ह 1 सम्बोधने च-सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति हो । 

नोरः--“भवेद्धिभक्तिः प्रथमा करवाच्यस्य कर्ते । सम्बुद्धौ नाममात्रे च कर्म॑वा- 

च्यस्य कर्मणि ॥ क्वचिदव्यययोगे च अथमा कथ्यते जुधे. 1" 
"कारके इस भभिकार सूतरका मी प,ठदे ( फारकविधायक प्रत्येक सतर इसका 

अधिकार जाता हे । श्रन. सवत्र पहल कारकसक्ञा हकर ही कर्मादि सज्ञा होगी ) । 

क्रियाका जो साक्षात् जनक ह्यो, उते कारक कहते है । (-सक्तात्~ङ्रियाजनकव्वं 
कारकस्वम् । 

निदं्टलक्तणः--““क्रियानिष्ठविशेष्यतानि रूपिताऽमेदसम्बन्धारवच्छन्नम्रकारतासमा- 

नाधिकरणविशेष्यतानिरूपिताऽमेदसस्बन्धावच्न्नम्रकारताश्रयत्वम् । 

कारक द्धै छेते दै--क्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अणादान शौर अधिकरण । 

१. त्रियासंपादनके विषये जो सवत्तन््र ( प्रधान ) भावसे विवक्षित रहता है उसे ककती 

कहते है ( “क्रियासम्पादकः कता ) वर्ता ते प्रथमा विभक्ति होती दे । 

२ स्के जिस रूप् पर क्रियाक ल्यापारका, फल पडताद्े, उसे कमं वते 

( करवडृततिव्यापारप्रयोऽ्यफर्वत्वभ्रकारकेच्छानिरूपितविषयताश्रयपव कम) कमेसे 

द्वितीया विभक्ति होती हं । 
२. जो त्रियाक्े व्यापास्मे कर्माका सहायक द्ये अर्थात् क्रियासिद्धिमे जो अध्यन्व उपका- 

रक हो उसे "करणः कहते दै । करये तततीया विभक्ति होती दै । 

४, (क) जिसको स्वस्व निषृ्तिपूक कोर॑वस्तु दी जावे उसे (सम््रदानः क्ते हे) 

सम्प्रदानमे चतुथी विभक्ति होतो है । 

(ल) निस श्राकाक्तासे कोर कायं किया जवि श्रधात् जो क्रियाकी प्रवृत्तिका फर हो उति 

भी सम्प्रदाने कदते है! (जैसे--ुक्तये हरि मजति-स॒क्तिके किये हरिका भजन करता हे} 

५. परस्पर वियुक्त होने वाले पदार्थौ जो स्थिर हो अर्थात् निससे विर्केष ( विभाग } 

अथवा दूर गमन सम्पन्न हो, उसे 'अपादान' कदत दै । अपादाने पंचमी विभक्ति होती हे! 

६. क्रियाधयभूत कर्ता मौर क्म जिस्म अस्थान करं उच अधिकरण कते है! अधि- 

करणम सक्ठमी विभक्ति दयोती दै । सम्बो--सवोधनमें प्रथमा विभक्ति हो । 



दय मध्यसिद्धान्तकोसदी-- [ कारक- 

राम ॥ कतुंरोष्सिततमं कमं 1९191४६॥ कतुः किययाऽऽपुमिष्टतमं कारकं कर्मं 
संश स्यात् ॥ कमणि तीया ।२.२।२ अनुक्ते । हरिं भजति 1 अभिहिते तु 
कमादौ भथमेवं ! हरि सेग्यते । लद्म्या सेवितो दरिः 1 शतेन ऋतः शत्य शश । 
आप्तानन्दधयतरः । असिधानं च प्रायेण ति्छत्तद्धितसमासै- । क्चिश्निपातेनाभिधा- 
नम् । कमादु नारद् इत्यबोधि सः ॥ कथितं च 1१151५९ अपादानादि- 
विशेषेरविचक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् । 

दुहयाचुपचदण्डरुधिपच्छिचिनन्लाखजिमथुसुषाम् । 
कमंयुकस्यादकथितं तथा स्यान्नीदृशृष्वहाम् ॥ 

गां दोग्धि पयः 1 बलि याचते वसुधाम् 1 तण्डुलानोदनं पचति । गर्गाच् 
शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम् ! माणवकं पन्थानं पृच्छति ! वृक्षमचचिनोति 
फलानि 1 माणवकं धमं चरते शास्ति वा । श्तं जयति देवदत्तम् 1 सुधां क्षीर- 

न्यायादिति भावः। दुश्याच् पच् €ति । दुह प्रपूरणे । इयाच॒ याच्चायाम् । इपचपष् पाके । 
दण्ड दण्डनिपातने ! रथिर आवरणे प्रच्छ क्ीप्सायाम् । चिन् चयने । ब्रञ् व्यक्तायां 
वाचि ! शास अनुशिष्टौ । जि जये । मन्थ विरोडने । मुष स्तेये ! णीञ् प्रापणे । हज 
हरणे । कृष विरेखने ! चह प्रापणे! एषां धातूनां कमणा युक्तं कर्माकथित कमं 
इत्युच्यते इत्यथः । गां दोग्धि पय. । अत्र गोः पयो दोग्धि" इति अपादानस्याविव- 
क्तितप्वात् “जकथितच्चः इति कमेसंज्चायां “कमणि द्वितीया? इति हितीयायां 
कृतायां "गां पयो दोग्धि इति । बङिराष्दे अपादानस्वस्याविवक्तिततवात् “अकथि- 
तच्च" इति कमसंन्ञायामर् “कमणि द्वितीया” इति द्वितीयायां कृतायां (बलि याचते 
वसुधाम्” इति! तण्डुरेरोदनस्पचति इत्यत्र करणस्याविवक्तितस्वात् “अकथित, इति 
कसंसं्तायाम् “कमणि द्वितीया? इति द्वितीयायाम् “तण्डुलनोदन पचतिः इति । 
गर्गान् कत दण्डयति । अत्र गर्भभ्यः इति अपाद्ानस्याविव्तितष्वात् कर्मसंज्ञायां 

कतुरीप्सित--कर्ताको क्रियाद्वारा प्राप्त करनेम जो इ्टतम हो, वद कारकसं्ञक होकर 
कमसक्ञक हो । कर्मणि द्वितीया-- प्रलक्त कमम द्वितीया हयो! तथायुक्छं--रैम्सिततमकी 
दी तरह क्रियाजन्य \फलम युक्तं भनीप्सित भी कारकसश्ञक होकर कर्मसंश्चक हो । 

घकथितं च--त्रपादानादि विशेषत णविवक्षित जो कारक वद कमंसंषक हो । 
दुद्याच--२. दुह प्रपूरणे, २. इया याच्याम् २ इुपचष् पाके ४. दुण्ड दण्डनिपा- 

तने, ५. ङधिरे ्ावरणे, ६. प्रच्छ जीप्तायाम् , ७. चिज् चयने, ८. ब्रज व्यक्तायां वाचि 
-९-शासु अनुरिष्टी, २०. जि अभिथवे, १९. मन्थ विलोडने, १२. सुष स्तैये, १३. णीम् परापरे 
२४. हृभु हरणे, १५. कष विलेखने, १६ बह प्रपणे--रन धतु्भके कमके साथ जो शुक्त 
दै व कथित करम" होता है । 
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निधि मथ्नाति । देवदत्त शतं मुष्णाति ) माममजा नयति, हरति, कषंति, चहति चा 
अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा 1 बलि सिते वसुधाम् ¦ माणवक्त धर्म भाष, अिधत्ते, चक्ती- 
त्यादि ! (अकमक घातुभि्योगि देश्यः कालो भावो गन्तव्यो ऽध्वा च क्म 
संज्ञक इतिवाच्यम् )। ऊरन् स्वपिति ! मासमास्ते । गोदोहमास्ते । कोशमास्ते ॥ 
गतिबुद्धिपत्यवसानाथशचन्दकरमाक्मकाणामणि कती स णौ । शशया 
गत्यायर्थानां शब्दक्म॑णामकर्मकाणा चाणौ यः कर्ता स णौ कमं स्यात् । 

शाजुनगमयत् स्वगं वेदाथं स्वानवेदयत् । 
्याशयच्चासृतं देवान् वेदमघ्यापयद्विधिम् । 
आसयत् सलिल पृथ्वीं यः स से श्रीहरिगतिः ॥ 

द्वितीया । शत्रूनिति । शत्रवः स्वर्ममगच्छुन् तान् श्रीहरिः स्वगगमगमयत्। अत्रा- 
ण्यन्तावस्थायां शत्रवः कर्तारस्ते ्यन्तावस्थायां कर्माभवन् । स्वर्गकमंकं ओञ्ुनिष्ठ 
यद्धमनं तदनुकूखो यन्निष्ठो व्यापारः स श्रीहरि गतिरितिवाक्याथः । वेदाथंमिति । 
स्वे वेदार्थमविदुःरित्यण्यन्तावस्थायां कर्वृमूत “स्वेः इति पदं “स्वान् वेदार्थं अवेदयत्? 
इति ण्यन्तद्शायां कमं भवति । एक च "कर्मणि द्वितीयेति । वेदा्थंक्मकं स्वनिष्ठ 
यद्धेदनं तदनुकूरो यच्चिष्ठो व्यापारः स ॒श्रीहरिमें गतिरित्यन्वयः ।! आङ्यदिति । देवा 

, अशतमाश्नच् तान् श्रीहरिराशयत् । अत्रापि अण्यन्तदश्चायां देवाः कतरस्त एव 
ण्यन्ते कर्मभूताः । अत एव द्वितीया । अखरतकर्मक देवनिष्ट यदशनं तदनु 

अर्थनिबन्धनेय सन्ञा-कयर्न देनी व्याख्या की है ¦ अतः पूर्वोक्त दुहावरथंक धातुर्ओो 
के कमके साथ जो युक्त हो वह भी अकथित कमः होता है) 

॥५। ् ५ 

अकमक--त्रकमक घाु्भके योगमे देदा, कारू, भाव ( क्रिया ) तथा गन्तव्य माम-- 
इनकी कमंसक्ा हो । 

गतिबुद्धि-१ गत्यथ, २. बुद्ध यथंक, ३. मक्तणाथंक, ४ शब्द कमंक ओर ५. अक्रमंक 
धातुर्ोकी अण्यन्वावस्थाका जो कां वह ण्यन्तावस्थामे कमंसङ्ञक हो । 

ञ्चनगमयव् स्वर्गस्-१ का उदाह<ण । दात्रवः ( यु दध खता ) स्वगंमगच्छन् , हरि- 
स्तान् वरैरिरदिति ( हरि- ) शचत्रुनगमयत्सवगंम् । ( “स्वगकर्म॑क शचनिष्टं यद्भमनं तदनुकूरो 
यन्निष्ठो ज्यापारः स श्रीहरिः मे गतिरस्तु ) े सा वाक्याथ हुमा । 

वेदार्थं स्वानवेदयत्--२- का उदाहरण । स्वे=स्वकीया , वेदा्थमविदु, तान् हरिः वेदा- 
थ॑मवेदयत् । आश्शयच्चाख्तं देवानच्--३ का उदादरण । देवाः अमृतम् आनन् , दरिः तान् 
ञरगरृतम् आशयत् । वेदमध्यापयद्धिधिस्--४. का उदाहरण 1 विधिः वेद मध्यैत, त ब्रह्माण 

हरिः वेदम् भघ्यापयत्-अपठ्यत् । आषयत् सङि एध्वीम्--५. का उदादर्णं ! सख्डि 
( जले ) पृथ्वी रास्ते ता पृथ्वीं हरिः आस्तयत्=्स्थपयत् ( स श्रीहरिः मे गतिरस्तु ) 
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( नीवह्योन ) । नाययति वाहयति वा भारं भत्येन ॥ ( नियन्तकत॑कस्य 
वहेरनिषेः ) } वाहयति रथ वाहान्सृत. ॥ ( श्रादिखाद्योने ) आदयति 
खादयति च। च्रं बुना ॥ ( भक्तेरह्िसाथस्य न ) 1 भक्षयत्यन्नं वना ¦ 
अदिसाथंस्य किम् १ भक्षयति बलीवर्दान् सस्यम् ॥ ( जद्पतिप्रभृतीना- 
सुपसङ्ख्यानम् ) } जल्पयत्ति भाषयत्ति वा धर्म॑पुतरं देवदत्तः । (दशेश्च) | 

~ छ 

यन्नि्टो व्यापार, स श्रीहरिमे गति. । वेदमिति । विधि्वदमधीतवान् तं अध्यापयव् । 
सत्राण्यण्यन्तदश्षायां कतृभूतं विधिरिति पदं ण्यन्ते कर्मतां गतमत एव द्वितीया । 
वेदुकर्मक विधिनि यद्ध्ययनं तदनुकूलो यन्निष्ठो व्यापारः स श्रीहरिं गतिरित्यर्थः \ 
श्रास्षयदित्ति। सखिरे प्रश्वी आस्ते, तां आसयत्! पृश्न्या अण्यन्तकर्न्याः ण्यन्ते 
कर्मसवं द्वितीया चेव्यथः । सकिकाधिकरणकं पृथ्वीनिष्ठं यदसनं तदूनुकूलो यन्निष्ठो 
व्यापारः स श्रीहरिमें गतिः! नीवद्योरिति । नीवद्योरण्यन्तावस्था्यां विद्यमानो, थः 
करतां तस्य ण्यन्ते प्राप्तं यर्कम॑र्वं तन्नेत्यर्थः । नाययति भार शरप्येन । अच्र कतु% । 
शत्येव्यस्य गण्यन्ते कस॑स्वाभवेन कर्तरि तृतीयेवेवि भावः । नियन्त । नियन्ता कर्ता 
यस्य स नियन्तृकतकः तस्य वहेरण्यन्तद््शायां स्थितस्य कर्तर्ण्यन्ते यः कर्मस्वनिषेधः 
“नीवद्योर्नः इत्यनेन प्राप्तः स न स्याक्किन्तु ण्यन्ते कर्मरवं स्यादेवेत्यर्थः ! वाहयनीति । 
वाहा रथं वहन्ति तानू सूतः वाहयति) अत्राण्यन्ते वाहाः कतरस्ते ण्यन्ते कर्ममीभूताः । 
ग्थकमक (वाहनिष्ठं यद्हनं तदनुकर्व्यापारवान्सूत इत्यथः} आदीति । अण्यन्त- 
कतुंण्यन्ते कमंतवं नेत्यथः। तेन बटुनेत्यत्र कतरि तृतीयैव न तु कर्मणि द्वितीया । 
भदेरिति । प्रयोज्यकतण्यन्ते कर्मस्व नेत्यथंः । तेन बडुनात्र कर्तरि वृतीया ! यदा 
हिंसार्थः स्यात्तदा--बरीवदौननत्र ण्यन्ते कर्मतां गतस्वादुद्वितीया युक्तैव । जल्पतीति । 
एषामपि धातूनामण्यन्ते विद्यमानस्य कतु ण्यन्ते क्म॑ससुपसंख्यानमिस्यर्थः 1 भाषय- 
तीति । पुत्रो धमं भाषते, अत्राण्यन्ते कतां पुत्र इति तस्य ण्यन्ते कर्मस्व देवदत्तस्तं 
आषयति इति प्रयोगः 1 ध्म॑कमंकः पुत्रनिष्ठो यो भाषणन्यापारस्तसयोक्ता देवदत्तः ४ 

नीवद्योनं-- नी वातु ओर "वद" धातुकी अण्यन्तावस्थाका नो कतां वह ण्यन्तावस्थामे 

क्म॑सक्क नदीं हो । नियन्तु-नियन्तृकदैकका निषेध नदी दो । भर्थात्-नियन्त् ( सूत-सा- 

रथि) कठेक वहः धातुकौ अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता, वहु ण्यन्तावस्थामे कमंसंज्ञक होता 

ही है । आादिखायोने--( ण्यन्त) “श्रादि' ओौर 'खादिः धातु प्रयोज्य कतां कमंसंक्ञक नष्टे 
डो । भक्तेरहिंखार्थ॑स्य न--अदिसाथक भक्ष" धातुकी ्रण्यन्तावरथाका जो करता वह ण्यन्ता. 
स्थाम कमसंज्ञक नही हो । 

जरपतिषश्वतीनाययुपसंस्यानस--जल्पादि षातुओके अण्यन्तादस्थाका जो कर्तां वह 
ष्यन्तावस्थामे कमेसक्चक हो ! इदोश्च--ल्ानसामान्याथेक धातुका जो अण्यन्तावस्थाका कर्ता 
वह ण्यन्तावस्थार्भे कमेसंज्ञक हो 
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द्शेयति हरि भक्तान् ४ (शब्द्ायतेर्न) 1 शब्दाययति देवदत्तेन \ हकोरन्यतर- 
स्याम् 1१०५२ ह्छोरणौ यः करता स णौ वा कमं स्यात्। दारयति कारयति सत्येन 
शत्यं वा कम् ॥ ( अभिवादिद्श्णोयत्मनेपदे वेति वाच्यम् ) 1 अभिवादयते 
दशयते देवं सक्तेन -मत्तं वा ॥ अधिद्छोडस्थास कम 11219 अधिपूर्वाणमिषा- 
माधार कम॑ स्यात् । श्रधिशेते, श्रधितिष्टति अभ्यस्ते वा वैङ्ष्ठ हरिः ॥ अभि 
निविराश्च 1९181891 त्रभिनीत्येतत्संघ तपस्य विशतेराधार कम॑ स्यात् \ अभिनि 
विशते सन्मागम् । क्चिच,-पापेऽभिनिवेशः ५ उपान्वध्याङ्वसः 1१1४।८८] 
उपादिपूर्वस्य चसतेराधारः कर्म स्यान् । उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, श्रा्सति 
वा वेकुण्ठं हरिः ! ( शरभुक्त्यथेस्य न ) ] वने उपवसति 1 

उभसवंतसोः काय, धिगुपयीदिषु विषु । 
द्वितीयाप्रेडितान्तेषु, ततो ऽन्यजापि दश्यते । 

जम. ५०५१०००० ० 

दृशचरिति । अस्यापि कतुण्य॑न्ते कर्मत्वमित्य्थः 1 भक्ता हरि पश्यन्ति तान् दशेयति \ 
इति ण्यन्तक्रियायां भक्ताना कर्मत्वमिति भावः! शब्दायतेरिति। कतु ण्यन्ते कर्मत्वं 
नेस्यर्थ. । तेन देवदत्तेनेति कत॑रि तृतीया ! हकोरिति । वा कर्तुण्यंन्ते कमेवम् ! सति 
कर्मत्वे श्टत्यमिति कर्मणि द्वितीया कर्तरि तु तृतीयेव ! अ।मवादीति। आत्मनेपदेऽ 
नयोण्य॑न्ते कतुं. कर्मत्वमिति भावः! तेन भक्तेत्यस्य कर्म॑त्वपक्ञे द्वितीया, तदभावे 
कतरि तृतीया । भ्रधीति । आधारोधिकरणम्» इस्यत आधार इति ! कमेसवे द्वितीया 
अत एव वेकुण्ठमिति साधु 1 उमक्तव॑तसोरिति। तसन्तयोरुभसर्वयोः जाधारभूतयोर्ि- 

कज्दायतेनं--( क्यड प्रत्ययान्त ) “शब्दाय धातुका जो अण्यन्तावस्था का कर्व वह 
ण्यन्तावस्था्मे कमंसज्ञक नहीं ह्ये । 

हक्रोरन्य--' धातु भौर "छ" धातुके अण्यन्तावस्थाका कतां ण्यन्तावस्थामे करम॑सक्षक 
हो, विकर्पसे । । 

अभिवाद्यति--अल्मनेपद परक अभि उपसरगक ण्यन्त (वादि श्रौर धद" धातुके 
भरण्यन्तावस्थाका कां ण्यन्तावस्थाे विकल्पसे कमंसक्ञक हो-देसा कहना चादिये । 

अधिशीद्-अयि पूवक शीडः धा, शस्या धातु गोर (मास्? धाठुका जो माधा, 
वह कमसं्ञक हो । 

अभिनि विश्चश्च-“श्रभिनिः एतत् सधात्त ( सम्मिलित ) पूवक जो “विषुः धातु का 
श्रवार, वह कमसक्चक हो । उपान्वभ्याक्ष्वसः--उप, अतु, धि ओर श्रा पुवेके वसुः 
थातुका जो श्चाधार, व इ कम॑सक्नक दो । अञुक्त्य्थंस्य तु न-अयुक्त्यथ्क अर्थात् भोजन- 
निवृत्यथेक भवस्? धातुका भो भधार, वह् कमंसन्गक नदय दो । 

उभसर्व॑तसोः--स् प्रत्ययान्त उमः (य ) शब्द् ओर सवं" रब्दके प्रयो तथा 

२३० म० 
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उभयतः कृष्णं गोपाः! सर्वत कृष्णम् । पिष्कुष्णाभक्तम् । उपयुपरि लोकं हरि । 
्भ्यधिलोकम्। अ्रधोधोलोकम्॥ (अ्भितःपरितःसमयानिक षादाप्रतियोगेऽपि) 
्मभितःछ्रष्णम् । परित" कृष्णप् ¦ मामं समया । निकषा लङ्काम् । हा कृष्णाभक्तम् । 

ऋते छरष्णम् । बुभुक्षितं न अतिभाति किंचित् ॥ न्तरा ऽम्तरेण युक्ते 1 रदे 
हितीया ) ्नन्तरात्वामा चा हरि  श्नन्तरेण हरि न खखप् ॥ कमेप्रवचनीयाः 
।१।७८३। इत्ययिङृत्य ॥ श्रनुलंन्तशे 1९19८8। लक्षय योत्ये श्रतु" कमंभवच- 
नीयसंज्ञ. स्यात् । गत्युपसगेसंज्ञापवाद. ॥ कम॑प्रचनीययुकते द्वितीया 1 सोशल 
जपमनु भराचषंत् 1 हेतुभूतजपोपलक्षितं वषणमित्यर्थ- ॥ तृतीयाथ ।९।८५। 
्मनुशुक्तसंज्ञ" । नदीमन्ववसिता सेना । नया सह संबदधत्यथं ॥ हने ।९।भद्द्ा 
अलुरक्तसं्न । अलु हरि खरा दरेदीना इत्यर्थः ॥ उपोऽधिके च 1९1४७) 
्मविके हीने च योत्ये उपेत्यग्ययं मग्वत् 1 अधिके सप्तमी चचयते । दीने-उप हरि 
न 
तीयाफायेँ । धिगादिषु चोपपदेवष्वपि तथा आभ्रेडितान्तेषु द्वितीया कार्या! छष्णमिति 
द्वितीया । कष्णाभक्तादिष्वपि द्वितीयायाः साधुप्वमेवेति भावः! अभित" । पएषमर- 
योगेऽपि द्वितीया स्यात् । तेन कृष्णादीनां ्रतीयान्तत्वम् । अन्रेति । आभ्यां प्रयोगे 
द्वितीया स्यात् । तवां मामादिषु द्वितीया । कमेप्रवचनीया इति । अधिकारोऽयस् । 
अनुरिि । कर्मग्रवचनीयेत्यनुषज्यते । गव्यादीनामपवाद्ः । कर्मेति । द्वितीयां विधत्ते । 
जपमनु । अनोछ्ते कमप्रवचनीयस्वे कर्मप्रवचनीययुक्ते' इति द्वितीयायां भ्रयोग- 
सिद्धिः । येतुभूतजपोपरूक्तित वर्षणमित्यथः । °तृतीयाथं इति । अनोः कमप्रचचनी- 
यसम , तथा सति द्वितीया । नदीमन्ववसिता इत्यन्न तृतीयेत्यथ. । हीन इति । हीनां 
गम्येऽनोः कर्मप्रवचनीयतवं स्यान्तस्मादद्धितीया चेत्यथः । श्रनुहरि मिति । हरिमित्यत्र 
द्वितीया । उपोऽधिक इति । चकाराद्धीनेऽपि अत आह-अधिके हीने चेति ! उपहरिम्। अत्र 
हीनार्थे कर्म॑भ्रवचनीयत्वे द्वितीया । क्ण इति 1 प्रत्यादीनां रुक्ञणादिष्ु कमप्रवच- 

"विक द्ब्दके योपम भौर आग्रेडित ( द्विरुक्तरद्विवेचन ) कै योगमे द्वितीया करनी चाद्ये । 

इससे अन्यत्र मी प्रयोगके अनुसार कदय देवौ जाती है ( जैसे--अभितः परितः० इत्यादि ) 

मितः परितः--अभित., परित. समया, निकषा, हया ओौर प्रति शब्दोकि योगर्मे 

भी द्वितीया दो। 
अन्तरा-अन्तरा ओर अन्तरेण रब्दके योगम द्ितीया हो। कमप्रवचचनीयाः 

घधिकार सत है । अनुङंक्षणे--'क्षणः चोत्य हो तो अनु" कौ "कमभ्रवचनीय' सश्च हो 

कर्मप्रवचनीययोगे--कमंप्रयचनीयके योगमे दितीया हो । वृतीयाथ-ठतीयाथरमे "जनुः 

कौ कमेपरवचनीय संज्ञा दो । हीने--दीन अथं चोत्य होनेपर श्यनु"कौ कमेप्रवचनीयसंश्चा दो । 

उपोऽधिके च--श्रथिक अ्थं॒चोत्य दयोनेपर उप' शस अभ्ययकौ कमपरवचनीय संज्ञा हो । 



श्करणम् | खुवा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । ७६७ 

खराः † लत्तरेत्थभूताख्यानभागवीष्साषु प्रतिपयेनवः ।शधरम। 
उक्तसंन्ना स्यु" ¦ लक्षणेन परति पर्यु का वियोतते वियन्) इत्थभूताख्याने- 
भक्तो विष्णु प्रति पर्यजु वा ¦ भागे-लमी्ह(रे परति पर्यु वा, इरर्भाग इत्यथः । 
चीप्सायाप् -न्र्ल ब्रते प्रति पयनु चा सिवति। एषु किप् परिषिवति ॥ आभि 

र्भागे ।१।५६। ६१1 सागवजे लक्षणादावभिरुक्तसंज्ञ रयान् ! टरिमभि घतेन ! भक्तो 
हरिमभि ¦ दैवं दैवमभिसिश्वति । श पगे किम् १ यदत्र ममाभिष्यात्तदीयताप् ॥ 
खः पूजायाम् 1१181६8 उसिक्तम् । स॒स्तुतम् । अतुपसगंत्वान्न ष । पूजाया 
किम् £ सुषित्तिं किं तवात्र 1 चेपोऽयप् ॥ शअतिस्तिकमे च 1९७६५} चात्यू- 
जायामतिस्कसंज्ञः । अति देवान्कृष्णः ॥ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २३ 
इह द्वितीया स्यात् ¦ मासं कल्याणी ! मासमधीते ¦ मासं गुडधाना । ऋोशं कुटिला 
नदी ¦ कोशमधीते । कोश भिरि. । अत्यन्तसंयोगे किम् १ मासस्य द्विरधीते । कोशः 
स्यैकदेै पवत. । स्वतन्ञः कत ।९।५1८९ इति कत्स्ना ॥ साधकतमं 
नीयत्वं स्यादित्यर्थः । दृक्ष प्रति ! भक्तो विष्रु । लद्मीहरि । वृत्त वृक्षम्! अत्र कमक्षाः 
छत्तणेत्थंभूतभागवीष्सासु गम्यमानासु प्रत्यादीनां योगे क्लादीनां कमेप्रवचनीयत्वे 
द्वितीयेत्य्थः । अभिरिति । (छक्षणे' इति सुत्रं भागवजेमयुवतंते । तदेव स्मारयति- 
हरिमभि । मक्तोईरि । देव देव । अत्र क्रमशः रु्मेत्थम्भूतास्यानवीप्सासु अभेः कमग्रव- 
चचनीयसे तद॒क्तानां हर्यादीनां दितीयेत्यथेः ! सुः पू नायामिनि । कमप्रवचनीयसंज्ञः 

स्यात् । सुप्तम् । सुस्त्॒म् ! अनयोःसु्ष्दस्य पूजायां कमंप्र वचनीयत्वाद् द्वितीया 
त्रतिरति।! चात्पूजायासपि । अतिक्रमणं पूजायां चातिः कमभ्रवचनीयसंकः 
अतिदेवानिति । अतेयोँगे कर्म॑प्रवचनीययुक्तत्वादूद्वितीया । कालाध्वनो 1 अत्यन्त- 
संयोगः-निरन्तरसंयोगः। द्वितीया स्यादित्यथः। तेन मासादिषु सवेषु द्वितीया 

सिद्धा 1 काराध्वनोर्भम्यनानव्वात् 1 अत्यन्तसंयोगामावि एकदेश्याथं द्विरादिषु चोपप- 

रुडणेस्थ--रुत्तणादि अर्थमिं प्रति, परि गौर श्रुः की कस्म्रवचचनीय सज्ञाहो। 
असिरभागे--मागवने लक्षणादि अर्थोभि 'अभिष्कौ कमं प्रवचनौय सक्ञा हदो । 
सुः पूजायाम्-जां अथेमे सु" कौ कमप्रवचनौय सक्ञा हो । 
अतिरत्ति--अतिक्रमण शौर पूजा अथेमे (जतिः कौ कमप्रवचनीय संज्ञा हो । 

काराष्वनो--कारूवाचक ओर श्र्व् वाचकके अत्यन्तं सयोगमे द्वितीया हो! 

नोट.--“कठंवाच्यप्रयोगे तु हितीया कर्दकारके । धिकषग्रतीस्यादिभि्योगि शिया. 
आश्र विरोषणे ॥ ऋतेविनादिभिश्ेव द्वितीया समता मताम् 1 

स्वतन्त्रः कत्त--क्रियामं स्वातन्व्येण विवक्ति जो अथं वह कतसंक्क तो 1 

साधकतसम--क्रियाकी सिद्धिम जो अ यन्न उपकारक हो, तह करर सश्चक् डो 1 



छद मभ्यसिद्धान्तकोमुदी-- { कारक- 

करणम् ।१1७।७२ क्रियासिद्धौ श््ृषटोपकारकं करणसंज्ञं स्यात् ॥ कतृकरण 
योस्ट् तीया ।२।२1 ८] अनभिहिते कर्तरि करणो च तृतीया स्यात्) रामेण 
चागोन हतो वाली ॥ ८ प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् ) 1 अछत्या चारुः ) 
प्रापण यारचिक 1 मेत्रेण गाग्यं । समेनेति । विषमेणेति ¦ द्वि्रोन धान्यं 
गमीणाति । पचदेन पशु्गृहाति । सुखेन दु-खेन वा यातीत्यादि ५ दिवः कमं 
ख 1६91२ दिव" साधकतमं कम॑सं्ञं ्याच्चात्करणसंजं च । अक्षेरक्षान्वा 
दीन्यति ॥ सहयुक्तेऽप्रधाने ।२।३।१६॥ सदार्थ॑न युक्तेऽप्रधाने तृतीया । पुत्रेण 
सहागत" पिता । एवं साकंसाधसम॑योगेऽपि । विनापि तयोगं तृतीया) ब्रद्धो 
युनेतिं नदशात् ॥ येनाद्ञ विकारः }२३।२०} येनाद्खे न विद्तेनाङ्धिनो विकारो 
लद्यते ततस्तृतीया । अच्णा काण, शअक्षिसंबन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यथः ॥ 
छपवयगं ठतीय। 1राराद्। अपचगं फलप्रा्ति", तस्या योत्याया कालाध्वनोरत्य- 
न्तसंयोगे तृतीया स्यात् । ह्ला कोशेन बाऽनुवाकोऽधीत 1 पचे किम् ? सासम- 

देषु न द्वितीयेति स्पष्टमेव । प्रक्रत्यादिभ्य इति । तृतीया वाच्येति भावः। प्रक्स्या* 
चारः प्रकृतिराब्दात्ततीया । एवं भ्रायेण-गोत्रेण-समेन-विषमेण-द्िद्रोणेन-- पञ्चकेन 
सुखन-दुःखेन इत्यादि प्रह्व्यादिगणकेभ्यो तृतीयेति बोध्यम् । दिव इति । चकारा- 
त्करणमित्यवधेयम् । अक्तेरक्तान् । कमंसंज्ञायां हतीया, करणस्वे तृतीयेति भावः । 
सदेति सहेत्यनेन तदथस्य; {ववक्ता व्याख्यानात् । पुज्रेणेस्यत्र सहयोगवात्ततीया ४ 
एवं समादिषु । तदथांनामयोगेऽपि तृतीया । भ्रमाणयत्ि-वद्धो यूनेति । येनेति । 
धेन विकारयुक्तनावयवेन विकारो गम्यते। तद्राचकपदात्ततीयेति भावः! भष्णा 
काणः । अत्र विङ्तमङ्गं अत्तिः तेनेवाद्ग न काणं ज्ञायतेऽतोऽच्ि शब्दात्ततीयेति 
भावः । अपवगे इति । "काराध्वनोः' इत्ययुवतते। फल्प्राप्चि्योत्यायां तृतीयेत्यथः । 
अन्हा-क्रोरेन । अहन् करोश्योः काराध्ववाचकयोस्वृतीया । अच्र फरग्रािरध्ययन- 

कर्टकरणयोः--अनुक्त वतां गौर दरणमे तृतीया हो। 
प्रङ्व्यादिम्य--्रकृत्यादिसे तृतीया दो! 
दिवः कमं च~-“दिवः का जो साधकतम कारक वह कम॑संशक दो भौर) 

( चकारात् ) करणतङ्क भी हो 1 सहथुक्त--तदाथकसे युक्त अप्रधाने ठृतीया षे ! 
येनाङ्गविकारः जिस ्रगके विक्त होने प्रर भ्र॑गीका विकार रक्षितं दो ,उस अगस 

तृत्रीया हो 1 भपवर्भू--फएलकी प्राप्ति चोत्य हो तो कार्वाचक ओर् भध्ववाचकसे 
तृतीया द्यो; 



करणम् | खुवा-दन्दुमती-टीकादयोपेता । दई 

वीतो नायात" ४ हेतौ ।२।३।२३। तृतीया ! दण्डेन वटः » इत्थंभूतलत्ते । 
१२।३।२९] तृतीया । जगभिस्तापस, जरज्ञाप्यतापपत्वविशिष्ट इत्यथः ॥' 
संज्ञो ऽन्यतरस्यां कमेण \२।२।२२। सगरस्य जानातिः कर्मणि तृतीया । पित्रा 

पितरं वा सजानीति ॥ कमणा यमभिप्रैति स संप्रदारम् 1९191३२ दानस्य 
कर्मणा यमसिपरेति स ॒संप्रदानसं्ञः ५ चतुर्थीं संप्रदाने 1रो२।१२॥ अरुक्ते 
चिप्राय गा ददाति। (क्रियया यमभिप्रैति ख संपद नस्) पतप शेते " परिक्रयणे 

सखंप्दानमन्यतरस्याम् 1९1७७ नियतकालं श्त्या स्वीकरणं परिक्रयणे, 

खाभरूपा । देवाविति ¦ हेत्व वृतीया स्यात्! दण्डेन घटः । दण्डशब्दात् वृती- 
येति गम्यते ! इत्थमिति । इव्थंभूतमेतस्रकारकं रक्तणं चिदं तस्मिन्विषये तृतीे- 
त्यर्थ. ! जटाभिरिति । तापसत्वाचुमने जटेःते लिङ्गमिति तस्मात्तृतीया । अञुमान- 
स्वख्पं त-अयं तापसः, जटानां स्वात् 1 सक्च इति ! ठृतीयेति भ्यते । पित्रा पितर 

वेति ! पिवृशब्दात् कर्म॑भूतात् पाक्तिकायां तृतीयायां तद्भावे च द्वितीयायां उभयरूपः 

सिद्धिः । परिक्रय इति । परिक्रयणं व्याचष्टे-नियतकाङं श्त्या स्वीकरणमिति ! साध 

हेतो-देऽवथमे ( देतथ॑वाचकसे ) तृतीया दा । 
नोटः--पहां तु, पदपे फक का भी ग्रहण होता दै अत “अध्ययनेन वसति? 

यहा पर वासरूप फल अध्ययने होनेसे तृतीया होनी है! “दण्डेन घटः, यहा पर करणम 
तृतीया इ्मकिये नदी होती कि हेतु, ओर करणः, ॐ लक्तणों स॑ किन्चित् वैषम्य है । तथाहिः- 
“दूव्य-गुण-क्रियारमरूकार्यत्रयनिरूपित-निर्व्यापार-सन्यापारदृत्ति च यत् तद्धकेत्वम्" 
घौर “क्रियाजनशूमाब्रहत्तिव्यापारवदश्त्ति च यत् तत् करणत्वम्,» 1 "दण्डन वट” 

यहां पर जो दण्डरूप हेतु है उसमे व्यापार तो है पर क्रियाजनकत्वकरा श्रभाव हे 1 अत. वह 

करण नदं ह्र । एवं पुण्येन दृष्टो हरिः यदा प्र जो पुण्यरूप हेत है, उसमे ह रिददेनजनक- 

स्वरूप क्रियाजनकता हे, परन्तु वह व्यापारवान् नह दै । अतः वहु मी कर्ण नदय दहोसका 

हत्थम्भूतरदणे--जिस लक्षण ( शापक ) से किसी विदष रूपको प्रस्न हो जाय; उत 

लक्षणे ततीया हो ! 
संकलोन्यतरस्या--“सम् पूवक श्ा' धातुके कमते तृतीया हो, विकत्पसे । 
नोटः--“ृतीया करणे चैव कर्मवाच्यस्य कर्तरि । सहार्थश्च तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य 

श्व च ! अनार्ये बारणयैश्चसदरायस्तयैव च । अद्गिनो वितिर्येन तृतीया स्यात्तदङ्गतः॥ 
क्णा--दानके कमते जिसको सम्बन्धित करना इष्ट हो, वह सम्प्रदान संक होता है 1 

चतु्थी--मनुक्त सप्रदानर्मे चतुथी हो । क्रियया--न्ियके साथ जिसफो सम्बन्ध करना इष्ट 

हो, वह भी सम्प्रदान संक होता ३ । परिन्छयणे--प्रिक्रयण्मे साधकतस नो कारक व 
सम्प्रदान स्लक दहो । 
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तस्मिन्साधकतमं कारक संप्रदानं वा । शतेन शताय बा परिकीत ॥ ( ताद्य 
चुरी वाच्या ) सुक्तये दरि भजति ॥ ( उत्पातेन ज्ञापिते च ) । वाताय 
कपिला विद्युत् ॥ नमःस्वसि्तिस्वादास्वघा ऽलंवषञ्योगास्च ।२।२।१६ 
एभिर्यगि चतुर्थी स्यात् ¦ हरये नम॒: प्रजाभ्य स्वस्ति ! श्रभ्रये स्वाहा \ पितृभ्य 
स्वधा । अलमिति पर्था्यर्थग्रहणप् ! तेन दैत्येभ्यो इरिरलै, भ्रभु-, समर्थ, शक्त 
इत्यादि ॥ धवमपाये ऽपादानम् 1 १1४।२७1 अपायो विश्लेष , तस्मिन् सध्ये 
घवमचधिभूतपपादानम् । अप्पदाने पञ्चमी 1 ररास मामादायाति } धावतो- 
ऽश्वात्पतति इत्यारि ॥ निक ट; पङ्ति; 1१1813० जायमानस्य दितरपादानं 

कतमस्य कारकस्य सम्म्रदुानसव वेत्यथंः } तृतीयाथे चतुथी वा ! रतेन शतयेति । 
शतकषब्दस्य साधकतमयेन तृतीयायां भ्राप्तायां "परिक्रयणे इति सम्प्रद्ानव्वे 
चतुथी इति भावः । तादध्ये इति । तस्य धातोर्योऽ्थ॑स्तस्य भावस्तस्मिन्चित्यर्थः । भुक्तये 
इति । च्ल मोच्तणे इति धातोर्यो दु.खोच्छदरूपोऽर्थस्तत्र विषये चतुर्थी । युक्तयै- 
दुप्खोच्छेदायेति भावः । उत्पातेन । आधिदैविकममङ्गलमुस्यातः, तञ्जापका- 
दवातादिश्ब्दात्तुतीयेत्यर्थः! अत॒ आह--वाताय कपिरखा विद्युदिति मावः! 
भरुवमपाये । भ्र गतिस्थेर्ययोः ! अरमात्पचा्यचि, ऊुटादिव्वान्डित्वे, उवङ! धरुवस्थेयें 
इति केचित् 1 तत्रेगुपधेति कः । ध्रुव स्थिरम् ।! अपायङष्देन विव्तितसाह--वि नेष 
इति । एव च ्रकरृतधात्वर्थानाश्नयस्वे सति वज्छन्यविभागाश्नयो ध्रुवमिति फटितम् ! 
जनिकतुरिति ¦ शधरुवसपायेऽपादानम् इत्यतोऽपादानमिति । बाह्यः प्रजाः प्रजायन्ते । 
जायमानाः प्रजाः तासां हेतु्नह्या॒तस्यापादानत्वे पंचमी । व्यग्लोष इत । पंचमी. 

ताद््ध्य चतुथौ--तादथ्यं ( उसके {ल्ये ) अथंमे चतुथी हो । उ्पातेन--उलसातस्ते जो 
सूचित किया जाय, उससे चतुथी हो । 

नमःस्वस्ति--नमः, स्वस्ति श्रादिके योगमै चतुथी हो 
उपपदविभक्छे--उपपद विमक्तिसे कारक विभक्ति बरूवती द्यत है 1 
नोर.--“'पदमाश्रित्थोत्यन्ना या विभक्ति सा उपपदविभक्ति” ““क्रियामाभस्योतपन्ना या 

विभक्ति सा कारकविभक्तिः 1 
अरुमिति--“नभः स्वस्ति" सूचमे पर्याप्चय्थक अर्थात् श्क्ति-सामथ्यंवाची श्लम्? 

शब्दका यहण दे । | 

नोटः-- “सम्प्रदाने चतुर्था स्यात् ताद्य च क्रियायुते ॥ 
रच्यर्थाचां प्रियमागे नमोयोगे च सा भवेत् ॥*» . २ 

+ श्ुवमपाये--अपाय { विष्ेष = विभाग ) मेँ जे अवधिभूत (स्थिरः) रदे, उसकी चरपा- 
दान सञ्ञा हो ' अपादाने पद्धमी--मपादानमे पद्मी हो । जनिकरः-जायसानका देतु 
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स्यात. 1 ब्रह्मण भ्रजा- प्रजायन्ते ॥ ( ल्यव्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ) \ 
परासादात्र्षते । आसनात्येकषते । आसादमारह्य, आसने उपरिश्य प्रेक्षत इत्यथे' \ 

विभाषा गुणेऽखियापर् ।२।३।२५१ गणे हताचसत्रीलिद्गे पचमी चा स्यात । 

जाड्यात् जाव्येन दा बद्ध । गुरो किम् ” धेन कुलम् \ अच्िया किम् 2 बुद्धया 

मुक्तः ! विभषिति योगचिमागादयुसे श्य, च क्विन्, धृमादग्निमान् } नारित 

-घगोष्युपलव्ये ॥ परुथण्विनानानाभिस्ठतीया ऽन्यतरस्याम् ।२।२।२५। 

एभिरयेगि तृतीया स्यात् प्मीद्धितीयै च \ परथग् रामेण रामाद् रामं चा\ एवं 

विना, नाना ॥ अन्यातदितरतेदिकचब्दाश्च ्तरपदाजादियुक्ते ।२)२।२९॥ 
-अन्य इत्यर्थग्रहणम् 1 इतरप्रटण पअप्ार्थम् । अन्यो भिन्न इतरो वा॒ङृप्णात् । 

आराद् चनात् ! ऋते कृष्णान् 1 पूर्वो ग्रामात् ¦ दिशि चट शब्दो दिक्शब्दः 1 

तेन संभरति देशकालब्रत्तिरा योगेऽपि भवति ! चैत्रासपूच. फाल्गुन \ म्राक् सरत्यम्बा 

ग्रामात् \ आच् , दक्षिणा आमात् 1 आहि, दक्षिणाहि मासात् ॥ अपपरी वजने 

1 दधतत एतौ वर्जना कर्म्चनीयसङ्नौ स्त ॥ आङः मय॑दावचने 1९1:1- 

स्यात्! भासादात्-आसनात्-इति कर्माधिकरभयोः पचमीनि भावः \ विमति । 

पंचमी व्यर्थः । तद्भावे तृतीया 1 जाडथात् जाड्येन वा 1 अच्र वेभाषिकपंचसमीरवे 

उभयरूपसिद्धिः । अत्र “विभाषा, इति भोगो विभज्यते तेनागुणेऽपि कचित् ॥ 

धूमाद्ग्निमानिस्यादौ अयोगोपरब्धेः ! एथगिति ! वृतीया विधीयेते पञ्चमीद्धितीये 

रुभ्येते 1 तेन रामराब्दाष्धिभक्छि त्रयम् 1 अन्येति! एषां योगे पञ्चमी स्यात् । उद् 

हरति-जन्यः दुष्णाव्-जाराद्नाव~-कते ष्णात्-पू्ो मामात्-इत्या{दषु पचम्याः 

साधुस्वमेव ! दिक्शब्द व्याचष्टे दिशि दष्टः शब्दः दिकरान्द तेन देशक्ाख्यो्यरपौ्वा- 

पर्यमित्यादि तत्रापि पञ्स्येवेति भावः! उदाहरति-चेत्रात-यामादिति ! जाचञ्दाहः 

रत्ि-दक्षिणा ग्रामात्, आहि-दक्तिणाहि। अत्रापि मामब्दात् पचमी । भ्षेनि । (कमंप्रव- 

- चनीया, इत्यधिकारस्थत्वादनयोः क्म॑मवचनीयस्वम् ! आद् इति ) अयमपि सयोद्य 

कर्म्रयचनीयसंः। कर्मग्रवचनीयसवे द्ितीया आक्षा तां बाधनाय पंचमी विधत्ते पचम्य- 

अपादान सश्चक हो! ल्यञ्छोपे--ल्यप्' के ल पमे ल्यबन्ताथके प्रति कमे या अधकरएन 

पञमी हयो । विभाषा-देठ भौ अलीरिग जो गुखवाच रर शब्द, उससे पचमी दो, विकल्पसे 
1 

परथग्विना--एथक् , विना श्रौर नानाके यौगमे तृतीया तथा पचमी ्रीर॒द्वितीया मौ हो । 

अन्यारादित--अन्य ( अन्याथंक शब्द ), आरात् , इतर, कते, दिकशेष्द, चन्वृ त्तर १६) 

आच् श्रौर आदि योगमे पचमी हो । अपपरी बजने -वजेन अर्मे जप नौर परिकी 

कमभवचनीय सन्ञा हो । आड मयोदा--यादा मौर अभिविधि अथमे आङ्को कपरवच- 
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८६। च्राड् मर्यादायायुक्तसंज्ञ" । वचनम्रहणादभिविधावपि ॥ पञ्चस्यपाङ्प्- 
रिभिः 1२1१०! एतै. कमम्रचचनीये परमि पश्चमी । अप हरः परि दरे. संसारः । 
परिरत्र वजन, साहचयात्. 1 लक्षणादौ तु-हरिं परि ¦ श्रा मुक्ते संसार. 1 आ सक- 
लाद्त्रह्म ॥ पतिः प्रतिनिधिप्रतिद्ानयोः ।२।७।६२। एतयोर्थयोः भ्रतिरुकतसंज्ञः 
स्यात् ॥ श्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् ।२।२।१९ शत्र कर्मप्रचचनीयर्योगि 
पचमी । अचयुम्न कृष्णात् प्रति । तिलेभ्य प्रतियच्छति माषान् ॥ षष्ठी लेषे । २] 
५०॥ कारकग्रातिपदिकाथग्यतिरिक्त स्वस्वामिभावादिशेषः, तत्र षष्टी । राज्ञः पुरुषः । 
कमादीनासपि. संअन्धमात्रविवक्षाया षष्ठयेव.। सता गतम्! सर्पिषो जानीते । 
मातु. स्मरति । एधो दकस्योपस्कुर्ते । भजे शंमोश्वरणयोः ! फलाना तृप्तः ॥ कते- 
कमणो; कृति ।२२।६५५॥ कृयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी । छृन्णघ्य कृतिः । जगतः 
कतां कृष्ण । गुणक्रमंणि वेष्यते} नेताऽधस्य सुष्नं खघ्रस्य वा 1 कृति किम् 2 तद्धिते 

पाडिति। एषां योगे पंचमी स्यात्। कर्मप्रवचनीयस्वेन अपहरः परिहरे आमुक्तः इष्यादौ 
पंचमीतिक्तेयम् । प्रतिर त । अनयोर्थंयोः प्रतेः कर्म॑प्रवचनीयत्वं वाच्यम् । प्रतिनिधि । 
पंचमी विधीयते । प्रचुम्न. कृष्णास्मति-तिरेभ्य इति । प्रतिनिधिप्रतिदानयोरर्थे पञ्चमीति 
भावः | एधोदकस्योपसरूते । एधः = काष्ठे, दकस्य = उदकस्य उपस्छुरुतेनगुणमाधत्ते 
इति तदर्थः । एधशब्द अकारान्तः पुंरिङ्धः, “कारके” इति सूत्रे “दधा; पच्यन्ते, इति 
भाष्यप्रयोगात् 1 सान्तः छीवोऽपि ! यणकमंणि तु वेष्यते । नेताश्वस्येस्यन्र वा षष्टी । 
उभयेति । कृतिः इत्यनुक्कष्यते उभयप्राक्ताविति तद्विरोषणं अतः स्मारयति-उभयोः 

नीय सज्ञा हो । पञ्धम्यपां--कमेप्रगचनीय सक्ञक अप; श्राड् श्रौर परिके योगम पचमी दयो । 
प्रतिः प्रतिनिधि--प्रतिनिपिं ओर प्रतिदान अथे प्रतिकी कमेप्रवचनीय संज्ञाहो। 
प्रतिनिधि-जिसका प्रतिनिषि हयो तथा जिसका प्रतिदान हो उससे पंचमी हो, कम. 

प्रवचनीय सङ्क ( प्रति ) के योने | 

नोट"-““अपादने लयवे च योगे पूर्वादिभिस्तथा । उस्कषं पञ्चमी क्ेया दिस्वर्थे 
तु विभाषया ॥ ऋते विनादिभिर्थोगे पञ्चमी च स्छता बुधैः ।” 

वष्ठी रोषे~-कारक ओर प्रातिपदिकाथंसे भिन्न स्वस्वामिभावादि ( जन्यजनकमभावादि ) 
संबन्ध शेषः कडाता है, उस दषम षष्ठी हो । 

करतकर्मणोः-- “कृत्, के योगमे कतां ओर कमम षष्टी हो 1 
गुणकमंणि-गौण कम्मे विकटपसे षष्टी हो । 
नोटः--“श्रकथितं च' इस सूत्रसे जिसकी कमंसक्षा होती है वह गौण कमं करदाता दहे 

( पृ ४६२ देखो ) 
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मा भूत् । कृतपूरघी कटम् । उभययाप्तौ कर्मणि 1रा२।६द} उभयोः भ्तियेस्मि- 
न्ति तत्र कर्मण्येव षष्ठी । आ्यशवर्भौ गवा दोहोऽ्मोपेन » त्यानां. कतरि 
वा ।२।३।७९। षष्टी 1 मया-मम वा सेव्यो हरिः ॥ क्तस्य च वतमाने 1 
६.७॥ वतेमानाथंस्य क्तस्य योगे षष्टी 1 न लोके ति वद््यमाणनिषेधस्यापवाद्ः । राज्ञा 

मतः बुद्धः प्रजितो वा ॥ शदधिकरणवाचिनश्च । रारन क्तस्य भयोगे त्री । 
इदमेषा शयितम् ॥ न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतनाम् 1२२३1६६ एषा योगे षष्ठी 
न 1 लादेश । कुवेन्-कुर्वाणो वा खष्टि हरि उ.-हरि दिषश्चुः, अल्लकरिष्णुवां । 

उक-देत्यान् घातुको हरिः । ( कमेरनिषेधः १ । लदम्या. कायुको दरि 1 च्नन्ययम्- 
जगत्छणट्रा  निष्र-द्त्यान् हतवान् विष्णुः ! विष्णुना इता देव्या" ! खलथे"-टषत्करः 

भ्राकषि्यस्मिन् कृतीति ! तत्र कर्मण्येव षष्ठी, न तु कतरि ! आश्वयो गवां दोहः! अन्न 
कर्मभूतस्य गोपदस्यव पष्ठीविभक्स्यन्तत्वम् । कत्यानामिति ¦ कतंरि वा षष्टीत्यथंः 

तदभावे तृतीयेव । (सया मम वा सेव्यो हरिः, अन्न ण्यस्परत्ययान्तेन कृदन्तेन योगात् 

अहकववाचकस्य पाक्लिकी षष्टी तदभावे तृतीया । क्तस्येति। वर्तमानार्थे विहितस्य 
क्तम्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी स्यात्। “राज्ञां मतो उद्धः पूःजतो वा? अन्न वतमाने विहितस्य 
क्तान्तस्य मत"-जुद्धः-पूजत.* इत्यादीनां योगे राज्ञामिति षष्ठी । अरधिष्रेति । अधिकः 
रणार्थे विहितस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात् 1 इद्मेषाम् आसितम्, शयितं वा, अत्रासित- 
शयितादीनां क्तान्तानाम् अधिकरणवाचित्वात् तेषां योगे एषामिति षष्टीपद्मिति 
भावः नलोकतिं । द-3-उक-अन्यये-निष्ठा-खरर्थ-तृन्-येषां योगे षष्ठी नेत्यर्थः । 
शतृदानचादुदाहरति--ङृषन्-कु्वांणो वा खष्टि हर ! अनयोर्योगे हरिरिति 
थमेव नापि कमणि षष्ठी खष्टिमिति द्वितीयान्तस्य युक्तत्वात् । उ: सनारशंस 
इत्यादिना विदित उग्रत्ययः । दरिं दद्द! अत्रापि न कमणि नापि कतरे षष्ठी । उक- 
देत्यान् घातुकः अत्रापि न षष्टी इति भावः । कमर नषेध. । कमेर्योगि प्राप्तः षष्ठीनिषेधो 
नेत्य्थैः । तेन रच्म्याः कामुकः अत्र॒ षष्ठीमवस्येव वातिकबरात् । जगत्सदा 
अत्र क्त्वाप्रत्ययस्य 'तसिङादिषु" इति अव्ययत्वात् षष्ठीप्रतिषेधात् । निष्टा-देत्या- 
न् हतवान् विष्णु", विष्णुना हता देत्याः । अत्र न षी निष्टासक्त्वेन सूत्रनिषेधाद् । 

उभयप्राक्षौ-- जस “कृत् के योगम जहा कर्तां ओौर कमे दोनोमे एक साथ षष्ठा प्राप्त 
डो, वहा कमभेद षष्ठीहयो। 

छत्यानां--ङत्य प्रत्ययके योगमे कर्तां विकल्पे षष्ठी हो । क्तस्य च वतंमाने--वतं- 
मानाथेक न्त के योगर्मे षष्ठी दो । अधिकरण---अ्रधिकरणवाची नक्त के योगम ष्टीहो। 

न रोका-रादेश, उनः, अन्युय, निशा, खल शौर तृन् रे प्रयोगरमे षष्ठौ नदीं हो 
कमेरनिषेधः--कसु धातुके यो यमे षष्ठीका निषेध नदीं हौ । 
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= हरिणा । तृन्निति मत्याद्ारः) शवशालन्वाविति वृशब्दादारभ्य शा तृनो 
रात् \.शानन्-सोमं पवमान" । चानश-ात्माने मरुडयमान. \. ठ्-वेदमधी- 

थन् । तृन्-कर्ता लोक्तान १८ द्विषः शठ्वौ ) 1 सुरस्य सुरं वा द्विषन् ।( स्बौ.ऽयं 
कारकषष्ठयाः प्रतिषेघः ) । शेषे षष्टी तु स्यदैव । नाह्मणस्य कुर्वन् । नरकस्य 
जिष्णु. । दयकेनोभविष्यदाधमण्ययोः २1३७०} भविष्यत्यकस्य मचिष्यदाधमः- 
एयोर्थेनश्च योगे षष्टी न । सत- पालकोऽवतरति। व्रज गामी ! शतं दायी ¦ (निमि 
तपर्यायप्रयोगे सचौसां विभक्ताना मायदरंनम् ) कि निमित्त वसति । केन 
निमित्तेन । कस्मे निमित्तायेत्यादि । एवे-कि कारण, को हेतुः, कि भ्रयोजनमित्यादि । 

्यग्रदणादसव नाम्नः प्रथमाद्धितीये न स्त । ज्ञानेन निमित्तन हरिः सेव्य । ज्ञानाय निमि- 
तायेत्यादि ॥ षष्ठयतस्सर्थपरत्ययेन ।२।३।३०] भ्रामस्य दक्षिणत., पुर , पुरस्तत्. , 

उपरि, उपरित् ॥ एनपा द्वितीया ।२।३।३९। एनयेत्ति योगविभागात्षष्टयपि \ 

खरूथः-दईैषत्कर. प्रपञ्चो हरणा । जत्र ईषद्दुःसुषुः इत्यादिना खल्प्रत्यस्य विहितत्वेन 
षष्ठया निषेधः। (तृन्? इ।त भ्रत्यहारात्मक रूप तदेव परिर्फोश्यति--लशानन्-सोमं 
पवमानः-चानश्ू-जात्मान मण्डयमानः, शावृ-वेदमघीयन् , वृन्-कर्वा लोकान् 
इत्यादीनां योगे न षष्ठीति भाव. । द्विष इति ! शातुरयोगे वा षष्ठीति भावः । मुरस्य 
मुरं वा दिष् अत्र कस्णि वा षष्ठीति भाव.\ अश्नोरिति । भविष्यत्यकस्या 
भविष्यदाधमण्यार्थेनश्च योगे षष्टी न भवति । सतः पारूकोऽवतरत्ति-्रजै 
गामी-शत दायी-एएु खन्शतयोर्ितीयान्तत्मेव न त॒ षष्ठयन्तत्वामति भावः। 
निमित्तेति । निमित्तवाचकानां पदानां योगे सर्वासां विभक्तीना प्रायेण दशनं 
अवति इति भावः! कि निमित्तम् , फेन निमित्तेन , कस्मे निमित्ताय, कस्मात् 
निमित्तात् , कस्य निमित्तस्य, कर्मन् निमित्ते, इति प्रथमादि सक्ठम्यन्तानां 

विभक्तीनां प्रायः प्रयोगोपरुञ्धि" ! षस्यतसथंति ! अतसखन्तानां योगे षष्ठी स्यात् । 
प्रामस्य दक्षिणतः, अत्र य्रामपदात्पष्ठी । एव तद्भिन्नानां योगोऽपि षष्ठी । एनपेनि ! 

द्विषः शवुर्वा--द्विष् धातुसं विहित ̀  शतुः म्रत्ययकं योगमै षष्ठीका [नषेध विकरपस्च 
हो । अकेनो--भविष्यत् श्रथंक् श्रक' ओर् भविष्यत् श्राधमरण्यां येक इन्? के योगम षष्ठी 
नहीं हो। निमित्तपर्याय-- निमित्त पर्याये प्रयोभें प्रायः सभी विभक्तया देखी जात्ती है । 

षष्ठधतसथंभ्रत्ययेन--श्यतसये' प्रप्ययके योगम षष्ठी हो । 

नोदः--दिगदेरकालरूप अथं है जिसका, पैसा जो प्रत्यय, वह् “शरतसथं प्रत्यय” कहता 

ह । वे श्रस्ताति प्रथृति पाँच प्रत्यय दै 
( “दिक्शब्देभ्यः इत्यादि अगे सूर श्रागिवीय प्रकरण मेँ देखो ) 
एनपा हितीया--एनबन्तकै योगमे द्वितीया ओर ष्टी मी दो, 
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दक्षिरोन भामं ग्रामस्य वा । एवुत्तरेण ॥ द्लान्तिकाथंः षयन्यतरस्याम 
२1३३७ एतेयोमे षष्ठी पचमी च ! दूरं, निकटं चा ्रामस्य-ग्रामाद्रा ॥ दिवस्त- 
दथ॑स्य ।२।२।५८] युता्थंस्य ऋयचिच्छयरूपव्यवहारा्थंस्य च दिवः कमणि षष्टी । 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम् १ ब्राह्मण दीव्यति, स्तौतीत्यर्थः ॥ विभाषोप- 
सगं ।२२।५६। शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यत्ति ॥ आधारोऽधिकरणम् 1१।०।५५। 

कतरकम॑द्रारा तशजिष्टक्रियाया आधार. कारकमधिकरणसङ्ञः स्यात् ॥ सचम्यधिक- 
रणे च ।२।३।३६ चादुदूरान्तिकार्थैभ्य ! श्रोपश्लेषिको वेषयिकोऽभिन्यापवशेत्या- 
धारस्तरिधा 1 कटे आस्ते, स्थाल्या पचति \ मोक छच्छास्ति ! सवं स्मिन् आत्मास्ति 

सष्ठीप्राप्तौ वचनमिदम् \ योगविमागाव् षथ्व्यपि । दक्तिणेन आसं मामस्य वा} 
अत्र द्वितीया, पे षष्ठी । एवम उत्तरेणेति वोध्यसर् । दूरान्तिकाथेरिति । दूरान्तिका- 
थानां योगे षष्ठी स्यात्पक्ते पञ्चमी । आमस्य-म्रामाद् वा दूरं निकटमित्यंथः । दिव 
इति । दताथेस्येत्यादिना धातोर्थं स्फोरितः \ कर्माण षष्ठीति स्पष्टमेव ! हातस्य दी- 
व्यति । अत्र शतस्येति कर्मणि षष्ठी ! वमषिनि ¦! उपसग॑युक्तात् दिवः कणि वा षष्ठी 
स्यर्थः । शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति! अच्र तस्येति षष्ठी, तदभावे द्धितीय! । ओपर्छे 
पिक । उपसमीपे श्रेष - सम्बन्ध उपश्रेषः, तत् करतमोपश्रे'षकमस् । अयं प्रथमः 
आधार. । अस्यादोहरणस--कटे भासने । वैषयिक.--विषये भवो वैषयिकः! अस्यो- 
दाहरणम्-- पोते इच्छा अर्ति ¦ -अत्र कवभूतेच्छागतां सत्ताक्छियां भ्रति मोक्षस्य विष- 
यतासस्बन्धपुरस्कारेण इच्छद्ाराधारतवाद्धिकरणम् । चभिभ्यापक---अभि--स्वेतो 
भावेन व्याप्नोतीति अभिव्यापक. ! य आधार. स्व॑मभिन्याप्नोति सोऽभिव्यापकः 
इत्युच्यते । अस्योटाहरणस्--पवंस्मिननत्माऽसि । सर्वस्मिन्रमिव्याप्य आत्मा वतत 
इत्यर्थ, । अत्र जत्मरूपकर्वृगतां सत्ताक्रियां प्रति इर्स्नव्यास्ति पुरस्तस्य आत्मद्रारा 

0 

दुरान्तिकाथेः--दूराथंक ज।र॒चन्तिकाथके येगमे षष्ठी हो, विकःपसे । पश्चमे 
पचमी हो, 

दिवस्तदुर्थस्य--चुतार्थक शरीर कऋरय-विक्रयरूप व्यवहारार्थक “दिव्? धातुके करे 
षष्ठी हो । चिभाषोपस्े--यताथंक ओर ऋय~विक्रय स्प भ्यवहाराथक जो सोपसगं ऊ “दिव्? 
धातु, उसके कमेमे विकल्पते षष्ठी हो ¦ 

नोटः--“"वष्ठी भवति सम्बन्धे कृदन्ते कतुकर्मणोः । वृतीया स्यात् तथा षष्ठी 
छत्यानां कर्दंकारङे ॥ व॒ल्याश्योगे षष्टी स्यात् तृतीया च विभाषया । 

आधारोऽधिकरणम्--क्तां रौर कमंके द्वारा जो कृनृ-कमनिष्ठ क्ियाका आधार बह 
कारक सक्ञक होकर भ्रधिकरण स्ञक हो । सक्ठम्यधिकरणे--अनुक्त अधिकर णमे सप्तमी द्य 1 



ॐ मध्यसिद्धान्तकोसुदौ- [ कारक - 

चनस्य दूरेऽन्तिके वा । ( क्तस्येन्विषयस्य कमण्युपसख्यानमू ) । अधीती 
व्याकरणे ! ( साध्वसाधुप्रयोगे च ) । साधु" कृष्णो मातरि 1 असाधुमतुलञे १ 
{ निमिचात्कमयोगे ) । 

(वमेणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति करम् । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको इतःः ॥ 

यस्य च भावेन भावलक्षणम् २३२७] यस्य करियया क्रियान्तरं लद््यते 
ततः सप्तमी । गोषु दुह्यमानाख गत ॥ ष्ठ चानादरे 1२२1 ददो अनादराधिक्ये 

मावलक्षखे षष्रीसप्तम्यौ स्त \ सुदत्ति-रुदतो चा प्राव्राजीत् \ रुदन्तं पुत्रादिकमनादृत्य 
संन्यस्तवानित्यथं ॥ स्वामीश्वराधिपतिदायादसात्तिप्रतिभूपसुतेश्य २।२।३६। 
एभि्यँगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । गवा गोष चा स्वामी ॥ शआायुक्ङ्कशलाभ्यां चासे- 
वायाप्र् ।२1२३18०} आम्या योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्त । अयुक्ता व्यापारित 1 श्मायुक्तः 
कुशलो दा॒ हरि दूजने-हरिपूजनस्य चा 1 आसेवाया किम् १ श्रायुक्तो गौः शकटे, 

स्षत्ताधारस्वात्सर्वस्याधिकरणव्वसर । कस्येति । सप्तम्या उपसंख्यानमिव्यर्थः । अपिती 
व्याकरणे । अत्र व्याकरणपरस्य सक्षमी अधितीत्यस्येन्विहितत्वात् । साधु इति। 
अनयोर्योगे सक्तमी स्यात् तेन मातरि-मातरे अत्र सक्षमी सिद्धा) निमित्तादिति । 
निमित्तवाचकात्पद्ात् सप्तमीत्यथं. । चमंणि-दन्तयोः-केरोषु-सीग्नि-इत्यादिनिमि- 
ततवाचकेभ्य, पदेभ्यः सक्षमीत्वं सिद्धम् । यस्य वेति 1 भावः क्रियेति, अत आह-~ 
क्रियया क्ियान्तरं ङुच्यत इति । गमनक्रियया गोदोहनक्रियोपरूच्यते अतस्त- 

-स्मात्पदास्सप्तमी, न तु षष्ठीति भावः । षष्ठी चेति । रुदति रुदतो वेत्यत्र षष्टीससमभ्यौ । 
स्वामी । एभिर्योगि षष्ठीसक्तम्यौ स्तः गवां गोषु स्वामीत्यादिरूपाणि अवभरेयानि । 
आयुक्तेति । अनयोर्योगे विभक्तिद्रयं स्याच् । जायुक्तः कुशलो वा हरिपूजने, अन्न 

चकारात् दराथैक ओर अन्तिकाथकप्ते भी सप्तमा दो । क्रस्येन्विषयस्य--इन्परत्ययका 
विषय ( प्रकृति ) जो “क्त उसके योगम कमम मी सप्तमी दयो । साध्वषाघु--ताधु ओर 
श्रसाधुके प्रयोगमे सप्तमी दयो । निमित्ताव्कर्मयोगे--कमके साथ यदि लक्षा योग हो तो, 

निमित्त ( फक ) वाचक से सप्तमी दो । यस्य च अवेन-जिसकौ क्रिया क्रियान्तर 
क्षित हो, उससे सप्तम दो । षष्ठी चानाद्रे--अरनादरका च्धिक्य गम्यमान होने पर् 

निसलकी च्ियासे क्रियान्तर कुक्षि हो, तद्रा चकसे षष्ठी श्रौर सप्तमी द्ये । 

स्वामी--स्वामी) दैश्वर, श्रथिपति, दायाद, साक्ती, प्रतिभू भोर प्रयतके योगे षष्ठी 

र समी हो । 
आयुल्छ--भायुक्तके योगमे षष्टी या सप्तमी हो, आसेवा अथे । 
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दषयुक्त इत्यर्थ. ॥ यतश्च नि्घौरणम् 1 २।३।३१। जातिगुणक्रियारङ्ञामि- समुदाया- 
देकदेशस्य ध्रथक्करणं निधाँरणं यतरतत पष्टीसपघ्तम्यौ स्त । वरणा-नरपु वा व्राह्मणः 
मेटः । गचा-गोघु वा कृष्णा गौवहुभीरा । गच्छता गच्छत्सु वा धाचन् शीघ्रः! 

छात्राणा-छात्रेषु वा मत्र पट. „ पञ्चमी विभक्त 1२२४२] विभागो विभक्तम् । 
निर्धायंमाणस्य यत्र मेद॒ एव तत्र पचमी । माथुरः पारलिुत्रेभ्य आब्यतरा- ॥ 
साधुनिपुणाभ्यामचाीयां सप्तम्यप्रतेः ।राद४२। मातरि साधुिषुणो बा । 
श्रचाया किम् ? निपुणो राज्ञो शत्यः । इह तत्वकथने तात्पर्यम् ॥ ( अपत्यादिभि- 
रिति वक्तव्यम् ) 1 साधु्मिदुणो चा मातरं भरति, परि, लु वा ॥ शअ्रधिरीश्वरे 
॥१।९।६७ स्वस्वामिमावसबन्धेऽधिः कर्मप्रचचनीयः ॥ यस्मादधिकं यस्य चेश्व- 
रवनचचनं त्र सप्तमी 1२३1६] चत्र कर्मम्वचनीययुक्ते सप्तमी । उप परां हरे- 
गुणा , पराधीदधिका इत्यथ. । रये तु श्वस्वामिभ्या पर्यायेण सप्तमी । अधि भुवि 
रामः \ अधि रामे भूः ॥ इति कारकम्रकरणम् । 

हरिपूजनात् षष्ठी वा सप्तमीति बोध्यम् । यतश्चेति । निर्धारणस्वं च जातिगुणच्छिया- 
संज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य परथक्ररणत्वम् । तत्दात् षष्ठीसप्तम्यौ । साधुनिपुेति ' 
मातरि साधुर्निपुणो वा, अत्रार्चायां सक्तमी । इति विभक्त्यर्थाः । 

यतश्च--जहाते निधांरण ( पथक्षरण ) दो, तद्वाचकसे षष्ठी या सप्तमी हो । 
प्चमी-निरधांयमाण ( अलग के जने वजे) का जिससे भेद (विभाग) हो, 

तद्वाचकसे पञ्चमी द्ये 1 साघुनिपुणा-साधु ओर निपुणके योगमे सपमी षो, अचामे ! किन्तु 
ग्रतिके योगे नदीं हो ¦ कप्रत्यादिभिः-प्रति ८ द्यी नहीं ) पररि भीर भनुके योग रहनेपर. 
(मौ) साधुया निपुणे योगमै सघमी नदय हो। 

भषिरीश्वरे--स्व-स्वामिभाव सबन्धमे शरधिः की कमप्रवचनीय संज्ञादो 
यस्माद्धिकं-- जिससे भधिक हो तद्वाचक श्चब्दसे सक्षमी नित्य हे श्रौर जिससे इश्वर 

चन विवक्षित हो तद्राच्क श्चन्दमे पययेण सप्तमो हो । 
नोरः-"“भाधारे च तथा भावे विभक्छिः सस्मी भवेत्} 

अनादरे ख निधारे षष्ठी स्यात् समी तथा ॥* 
शद्ध करोः--बारुक बसति! स काया गच्छति । पितुः सद आगच्छति दं ममरोचते ४ 

सख समां करुध्यति । यत्नस्य विना किं स्यात् ?1 मानैरबाह्मणः भष्ठः । दात्रस्य पणं यच्छंति । 
सुरोनेभः। स श्राचार्यं बिभति । 

इसप्रकार शन्दमतीः ठीकार्मे कारक प्रफरण समप हा । 



अय समासप्रकरणम् 
तच्च केवरुसमासः 

समास" पञ्चधा । तत्र समसनं समास" ! स च विरेषसंज्ञाविनिरु्तः कैवल- 
समास प्रथमः \ प्रापरेण पूदपदा्थप्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीय । म्रापेणोत्तरपदार्थ- 
मधानस्तत्पुरुषरतृतीय 1 तत्पुरुषमेद कस्धारय । क्मधारयमेदो द्विगुः ! ् रायेणान्य- 
पदार्थप्रधानो बहू्रीहिश्वतुथं । आपेणोभयपदार्थघरधानो दन्द पद्म- ॥ समथः 
पदविधिः 1२1१1१1 पदसंमन्धी यो विधि समर्थितो बोध्यः ॥ ग्राङ्कडा- 
शात् समासः ।२।१।२॥ कडारा कमंधार)}ः इत्यत मक् समास इव्ययिक्रियते ॥ 

सह सुपा 1२1९७ सप् उपा सदह चा समस्यते ! समासत्वाटप्रातिपदिकत्वे खपो 

लुक् । परार्थाभिधानं वत्ति ¦! छृत्तद्धितसमासेकशेषसनायन्तधातुरूपाः पच्च वृत्तय 
पताः वीनि 

तत्रेति । पञ्चविधेषु समासेष्विस्यथः । समसनम् । इत्यस्य मिरुनमित्यथंः । तच्च 
प्रथगथपदानामेकार्थो पस्थितिजनकत्वरूपमिव्यथंः विदेषसन््ाविनिमु क्त इति। विदो 
षारच ताः सञ्ज्ञाः विरेपसञ्क्ता, अव्ययीभावाद्यस्ताभिर्विनिशक्तो रहितो विशेषस- 
ञ्ज्ञाचिनिञु क्तः । अव्ययीभावादिविेषसन्क्तारहितः केवरुसमाक्च इत्यभिधीयते । 
समर्थ" पदगरिधिः । साम्यं द्विविधम् । व्यपेक्तारूपम्, एकार्थीभावरूपञ्च । तत्र 
स्वाथंपयंवसायिनां पदानाम् आकाडन्तादिवशात्परस्परसम्बन्धरूपा व्यपेत्ता । सा च 
रात्तः पुरुषः इत्यादि वाक्ये एव । स्वाथेपयंवसायिनां पदानां विरोषणविशेष्यभावा- 
वगाद्येकोपस्थितिजनकत्वमेकार्थीभावत्वम् 1 तचच्च "राजपुरुषः इत्यादिवत्तवेव । 
सइ एषा “सुबामन्त्रिते” इत्यतः सुबित्यनुवतेते । सुबन्तं सुबन्तेन सहोच्ारितं 
समाससन्त्तं भवतीति फरति । पदायांऽभिधन वृत्तिरिति भरत्ययान्तभविणाऽपरपदा- 

समासः पञ्चधा--पभास पाच प्रकारके हात है--१. केवल समास, २. अव्ययीभाव 
समान, ३. तत्पुरुष समास, ४, बहुतीहि समास मौर इन्द्र समास ) 

नोटः-“एकार्थवाचकतां प्राप्तो भिन्ना्थकाऽनेकपदसमृहः समासः" । 
दो या अधिक पदो एकगदीकरणको समासत कते है । 
विश्षेष--विरोषसंश्चाषिजिञुक्त श्र्थात् तत्युरष, च्रभ्ययीभावादि विरेषसंशचा रदितको केवल 

समासः कहते है । यथा-- पूवं भूतः--भूतपूवः। 
समर्थः पद्विधिः--पदसतबन्धी जा नरि वह सम्ांधित हो । 
भ्राक्कडाराव्--कडायाः कर्मधारये" इस सूवसे पूवं (समासः यदं श्रधिकार है । 
सह सुपा--( समथ ) सुबन्तका सुबन्तके साथमे समस दये । 
( कत््यथांवबोधक् वाक्यं विग्रद"=“कृतद्धितसमासेकशेषसनायन्तधातुरूपपश्च्तीना- 

॥ 
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दत्यर्थावयोधकं वाक्यं विग्रहः ! स च लौकिकोऽलोकिकश्च दविधा । तत्र पूरं भूत 

इति लौकिक, पूवं श्रम् भूत सु इत्यलौकिक- । भूत्व । भूतपूर्वे चरडिति निदे 
शासूनिपातः ॥ ( इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च ) ! वार्यो इव वागर्थाविव । 

इति केवलसमास- ॥ 
० -भर८~०-- 

अथ अव्यथी भावप्रकरणम् । 
व्ययोभावः। २} १1 ५1 अयिकारोऽयं अक्तत्युरुषात् ¦! अव्ययं 

थान्तभविण वायो विरिष्टोऽथः स पराथैः, सोऽभिधीयते येन तप्पराथांभिधान- 
मित्यर्थः । वृ्य्थाववोधकमिति । इत्तीनां पञ्चविधानामर्थस्यावबोधकं वाक्यं विग्रह 
इत्यथ. । मूनपुवः । पूर्वं +-अम् , भूत +- स॒ इत्यरोकिकविग्रहे “सह सुपा” इति 
समासे जाते समासत्वात् ““कृत्तद्धितसमासाश्च"? इति मातिपदिकसञ््ञायाम् “सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः” इति सुपो लुकि “पूं + भूतः इत्यवदिष्टे अत्र॒ श्रथमानिदिष्टं 
समास उधसजंनम््, इति इयोरप्युपसर्जनसजञ्ज्ायाम् “उपसर्जनं पूवम्" इति 
विनिगमकाऽभावाव् उभयोरपि पूवंनिपते प्रापे “भूतपूव चरट्” इति निदंशाद् 
भूतशण्दस्य पूर्वनिपाते “एकदेशविद्धतः न्यायेन अआातिपदिकत्वास्सौ, सत्वे विसर्गे 
च तत्सिद्धिः । इति केवलसमासः 
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अन्ययौमाव । भ्रधिकारोऽयमिति । एकसं्ाऽधकारेऽपि अनया संत्तया समासः 

सञ्ज्ञा न वाध्यते इति “्राक्डारात्"” इत्यत्रोक्तस् ! अत्यय विभक्तीव्यादि । अव्यय- 

मर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः" इति तात्पयंम् ) 
इवेन समासो--“इवः छन्दॐ साथ समास हो, पर विभक्तिका लोप नहीं हो । 

इसप्रकार “इन्दुमतीः दीका्मे केवलसमास समाप्त हरा । 
"0080-6 

अन्ययीभावः--तत्पुरष समासे पूवं अव्ययीमावका अधिकार ह । 
( ्रम्ययीमाव समास विधायक सृत्रसे अभ्ययीमाव सक्चा भी समासे साथ २ होगी) 
नोट पन्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द नपुंसक लिङ्ग ही होता है भौर रे उत्तर 

पंचमी विभसिको दोडकर सभी स्वादि विभ्य स्थानम "अम् दो जातादहै 
केवल अकारान्त श्चब्दके उत्तर तृतीया ओर सप्तमीके स्थानर्मे विकल्पते “अम् होगा । 

यथाः--अबिगोपं कृष्णः । अ्रभिगोपं कृष्णौ ।; अ्रविगोपम् + शरधिगोपेन वा कृष्णेन । अवि 

गोपं कृष्णाय । श्रधिगोपात् कृष्णात् ! ् रबिगोपं कृभ्णस्य । अधिगोपम् , अविगोपे वा हृष्ये । 



८० मध्यत्तिद्धाच्तका।मुदी- [ अव्ययीभाव 

विभक्तिसमीपसमद्धिव्यद्धयथीभावात्ययासंप्रतिराब्दपादभांवपश्चा्यथा- 
चपृढययोगपद्यसादश्यसंयन्तिसाकल्यान्तवचनेषु । २। १। द! विभक्त्य- 
रथादिषु वत॑मानमव्ययं खयन्तेन नित्यं समस्यते । प्रापरेणाविग्रहो नित्यस 
मासः । प्रायेणास्वपदविग्रदो वा । चिभन्तौ-दरि डि अधि इति स्थिते ॥ प्रथमा- 
निर्दिष्ठं समास उपखजेनम् 1९1 २।७३। समासशाघरे प्थमानिर्दिष्सुपसूर्जनं 
स्यात् ॥ उपखजेनं पूवम् 1२1 रो०1 समासे उपसर्जनं आक् भयोज्यम् । इत्यधेः 
राक् प्रयोगः । खपो लुक् । एक्देशविछृतृस्यानन्यत्वात् आतिपदिकसंज्ञाया स्वाद- 
त्पत्तिः । शन्ययीभाचश्वेत्यग्ययत्वात्सपो लक् । श्रधिहरि ॥ रव्ययीभावश्च 
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मिति शब्निरदशः । विभक्त्यादिरिथनिर्देश. । उच्यन्ते इति वचनाः । कर्मणि ल्युट्! 
विभक्ति, समीप, सदधि, युद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असम्मरति, श्ब्दप्रादुभाव, 
पश्चात् , यथा, आनुप्ढ्यं, योगपद, सारस्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त, एतेषां षोदढ- 
कानां न्द्र" । ते च ते वचनाश्च इति विग्रहः । विभक्त्यर्थादिषु वाच्येष्विस्यर्थः ¢ 
अव्ययीभावः, समासः, इति चाधिक्रतम् । तदाह विभक्त्यर्था दि ष्विति । प्रथमानिर्दि्ट- 
भिति । अत्र खमासपद् कक्षणया समसविधायकशाखपरम् । तथा च समासविधा- 
यका प्रथमान्ततयोच्ारितं यस्पद् तदुपसर्जनसन््मिति निश्कृष्टोऽथैः । उपस- 
जन पूर्व॑भिति । अत्र सूत्रे खौकिकोपसर्जनं शाखीयोपसर्ज॑न च गृद्धते । पूर्ंमित्यस्य 
पूव प्रयोऽयमित्य्थं इति भाव.) म्रधिष्रि । हरौ इत्यधिहरि, अत्र हरि डिः अधिः 

विश्चेष जानकारीके लिये निन्न (१) टिप्पणी ( समाक्षचन्द्रिका ) देखो 

भभ्ययं विभक्ति--विभक्त्यथादिम वतमान जो श्रन्यय, वह समं सुबन्ते साथ 

निष्य समस्त हो । ( यही भ्रच्ययीभाव कदलाता है ) 
प्रथमानिरदिश-- मास शास्त्रम प्रथमा नि्दिष्टकी उपसजन संश्च दो 1 
नोदः-समासर श्चास याने समासविधायक सूत्र, उस सृत्रपरक जो प्रथमान्तं पद, 

तत्निदिष्ट समस्यमान जो (्रथमन्त' हो, उसकी दपसजेन संक्ना दो । उदाहरण देवो- 
५्रधिहरिः । यहां समासश्चास् हुभ्रा “्न्यय विभक्तिः यह शास्र (य॒त्र) शस सत्रघटकः 

भ्रथमान्त पद हु्रा शरव्ययम्? यह पद, इससे निर्दिष्ट हन्ना श्रषिः, इसलियं भ्रषिकी 
छपसलनंनसंश्चा होती है--“दरिः की नहीं । 

खपसर्जनं पूर्सू--समाम उपसजनका पूवं प्रयोग दो । 
जभ्ययीभाग्श्च--प्रन्ययीभाव ममास नपुंसक लिंग हो । , 

( १) भ्रायेण पूवंप्दायेप्रबानोऽन्ययीभावः। “उन्मच्गङ्गम्ः श्व्यादौ अन्ययीभावेऽपि 
पूवंपदा्थ॑प्राघान्याभावात् प्रायण श्युक्तम् । स द्विषा नित्यानिर्यभेदात। स्वघटकान्यपदवि. 
अष्टो नित्यखमासः । स्वघटकपद्विग्रहोऽनिष्यखमाखः ॥ तत्र नित्ये केवलनित्यो यथा-- 



प्रकरणम् ] सुथा-इर्दुमतो-रीकांदयोपेता । ८८१ 

1 २&।१८ नपुंसकं स्यान् 1 गा" पातीति मोपा, तस्मिन्नित्यधिगोपव् 1 नान्य- 
यीभावादतो 5 मत्वपश्चम्याः ।२॥७८२] श्रदन्तादव्ययीमावात्पुपे। न लुक् 
तस्य पवमी विना श्रमदटेशः 1 कृष्णस्य समीपम् उपषृष्णम् ॥ तरतीयासष्तम्योवे- 
डलम् ।२७८। अदन्तादग्ययी गवात् तृतीयासक्तम्योवहुलमम्भावः । उपकृष्णोन- 
उपङरष्णम् । बहुलग्रहणात् सुमद्रसुन्मत्तगद्धमित्यादौ नित्यमम्भावः ! मद्राण सयद्धिः 
खमप्रम् । यवनानाव्यद्धिद्ुयंवनस् । सक्षिकाणाममाचो निर्म्चिकम् ! हिमस्यात्ययोऽति- 
हिमम् । निद्रा संप्रति न युज्यतेऽतिनिद्रम् ¦ हरिशब्दस्य अकाश इति चिष्णोः 

पश्चादनुविष्णु । योग्यताचीप्सापद््यनतिदत्तिखादश्यानि ययाथः ! रूपस्य योग्यमननु- 
रूपम् । अर्थमथं सति प्रत्यर्थम् । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति ॥ अन्ययीभाते 
क 
इति स्थिते “अबग्ययं विभक्ति० इति समासे “्रथमानिर्दिष्ं समास उपसर्जनम्? 
इत्यधीत्यस्योपसजंनसञ्क्ायास् “उपसर्जनं पूर्वम्” इत्यधीत्यस्य पूर्वनिपातत्वे 
अधिहारं डः इति जते समासव्वास्रातिपहिकत्वे “सपो धातुप्रात्िपरिकछयोः 
इति ङट्धेकि, एकदेशविङ्कतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सुदात्सौ, “अन्ययीभावश्चः 
इत्यन्ययत्वात् अब्ययादाप्सुपः" इति सोद्टुकि च छते “अधिहरिः इति ! श्रध्गो 
पम. । गोपि, इत्यधिगोपम्--इत्यत्र गोपा डि अधिः इति स्थिते “अव्ययं विभक्ति० 
इति समासे, सुब्टुकि “श्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्” इति अधीत्यस्योपस- 
जनसन्त्रायाम्, “उपसजनं पूवम्" इति तस्य पूवं निपाते, एक्देराविङ्तन्यायेन 
प्रातिपदिकत्वात् सौ, “अन्ययीभावश्चः इत्यनेन "क्टीबत्वाव् “हसो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य इति गोपा इत्यस्य हस्वसे, “अब्ययीभावश्च इत्यनेनाव्ययत्वाच् 
“अव्ययादाप्सुपः, इति सोपि प्रापे, तम्बाधिस्वा “नात्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः 
इति सोरमि, “अमि पूं. इति पूर्वरूपे च अधिगोपम्, इति रूपम् । विष्णो. पश्चादलु- 
विष्णु । अनु इत्यव्ययं पश्चादर्थे वत्तते इत्यर्थः 1 सूत्रे यथाब्देन तदर्थो रच्यते । 
यथार्थे विद्यमानमन्ययं समस्यते इति रूभ्यत्ते इत्यभिेयाह--योग्यतेःते ! यथादाक्ति। 
1 सिगीरिरि 00 000  ॥ 

न।व्यायी-~मदन्त चन्ययांभावप्त पर "सुप् का लुक नही हो, किन्तु पचमीविभकछि को 
छरीडकर श्रन्य सभी विभक्तियों को “श्रम्, अदेन्ल हयो जाय । 
हृतीथा--सदन्त भअव्ययीमावये प्र तृतीया श्र सप्तमीको बहुनप्रकार ८ विकद्प ) से श्रम- 
माव ( घ्रम् श्रादिश्च) हो। 

भष्ययीभावे--'सदः को सः श्रादेर हो, श्रव्ययीयाव मर्मासर्भ, किन्तु कालवाचक 

दिश्चोमघ्यम् = अ्रपदिशम् । कृष्णस्य समीपम्उपभ्यम् । मद्राणा सख द्विःघुमद्रम् । यव- 
नाना व्युद्धि.=्दुयंवनम् ( विगता कटः ब्यद्धिः ) ! मङिकाणामभावः = निमंक्षिकम् । हिम- 
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४८२ मभ्यसिद्धान्तकोसदी-= [ ्रभ्ययीभाव- 

चाकाल्ञे 1दरा८१। सदस्य स स्यादन्ययीभावे न तु काले ! हरे सादृश्यं सहरि । 
काले तु-सहपू्वाहप् । ञपरएस्यायुपूरव्यशेत्यसज्येष्टम् । चक्रेण युगपट्सचक्रम् \ सदृश 

सख्या ससखि । क्षत्राणा संपत्ति. सक्षत्रम् । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति ! अभ्ि- 
मन्थपयेन्तमधीते सासि ॥ यथा-ऽखाद्श्ये 1२१1७ असादशप एव यथाशब्द 
समस्यते । नेह-यथा हरिस्तथा हरः ॥ यावदवधारणे 1२1१८ याचन्तः 
श्लोकास्ताचन्तोऽच्युतपरणामा इति याच्च्छृलोकम् ॥ सुष्प्रतिना माताथ 1२११६ 
शाकस्य तेशः शाकप्रति \ विभाषा २९९११ अधिकारोऽयम् " अपपरि- 

अत्र यथेस्यव्ययं पदार्थानतिक्रमे वतत इत्यथैः । तेन सह “अब्ययं विभक्ति०? इत्या- 
दिना समासे, प्रातिषपदिकस्वे, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुपो कि, “श्रथ- 
मानिर्दि्टं समास उपसर्जनम्? इति उपसर्ज॑सन्न्ञायामर “उपसर्जनं पूर्व॑म्" इति पूवै- 
निपाते, समुदायात् सौ, “अव्ययीभावश्च” इत्यव्ययत्वात् “अन्ययाद्ाप्सुपः” इति 
सोष्टैकि च तत्सिद्धिः ! यथाऽसादृद्य इति ¦ सादश्यभिक्नायं यथा शाब्दः समस्यते सो 
ऽव्ययीभावः । यथा हरिरित्यत्र हरिहरयोः सादश्यावगमान्न समासः । यावदिति ! अव- 
धारणार्थे गम्ये यावत् शब्द्ः समस्यते सोऽव्ययीभावः । यावच्छरोकम् । “यावन्तः 
शोकाः तावन्तः प्रणामाः? इति विग्रहे अव्ययीभावसमासे स्॒टुकि “्रथमानिदिष्टम्"” 
इति यावत् उपसर्जनते पूर्वनिपाते सौ "नाव्ययीभावात् इत्यमि पूवेरूपे यावच्छरो 
कम् । इत्यस्य सिद्धिः । उप्प्रतिनेति । मात्रार्थे गम्ये सुबन्तं प्रतिना समस्यते । शाक- 
स्य र्शः श्चाकम्रति, अत्र मात्राथे समासे (प्रथमानिर्दिष्टम्ः इति सुबन्तस्योपसज- 
नते तस्य पूर्वनिपाते सौ, अव्ययीभावात् अन्ययत्वात्॒ब्टुकि, शशाकमप्रतिः इति 
रूपम् । विभाषा ¦ भधिकारोऽयसम् । एष्व महाविभाषेत्ति कथ्यते । अपपरीति । पञ्च- 
श्यन्तेन एते समस्यन्ते सोऽन्ययीमावः । विभाषाधिकारात्पक्ते पञ्चम्यन्तं वाक्यम् । 
परे रदनेपर नदीं दो 

यथाऽसाश्रये--प्रसाइश्यें दी ध्यथाः शब्द समस्त हो । यावद्वधारणे--अवधारण 

सरथम् "यावत्, छब्द समस्त दो । सुष्प्रतिना-- माताये वन्तंमान “रविः के साथ समं 
सुबन्तका समास हदो । 

विभाषा--यह अधिकार सूत्र ३ । पपरिबहि--पघ्प, परि, बहिस् ओर भञ्ू-ये प्न 
0 9 
स्याव्ययः = ्रतिरिमम् । निद्राञसप्रति = अतिनिद्रम् (निद्रा न युज्यत इत्यथः) इरि" 

शब्दस्य भ्रकाश्चः = इतिहरि । रूपस्य योग्यम्-प्रतुरूपम् । हरेः सादृक््य-सदरि । सदश. 
सख्या = ससखि । क्षत्राणां क्परच्तिः = श्त्तम् । यावन्तः इलोकास्तावन्तः = यावच्छूलोकम् 

(६ भभ्युतप्रणामाः ) । शाकस्य ठेशः = राकरप्र॑ति । श्रक्षेण विपरोतं वृत्तम्=श्रक्षपरि । शला- 
कया विपरीतं वृन्तं = शलाक(परि । 



करणम् ] सुवा-दन्दुमती -टकादयोचेता । ५८३ 

वदिरवः पञ्चम्या 1२९९२ पविष्णु संसार--अप विष्णोः परिविष्णु- 
परि चिष्णोः ¦ वदिवंनम्-वदिवंनात् \ प्राग्बनम्-राग्बनातः ॥ तिघरद्गुधश्चतीनि 
च २१1१७ एतानि निपात्यन्ते \ तिष्रन्ति गावो यस्मिन्काले स तिष्रद्गु दौहन- 
काल ।॥ पारे मध्ये ष्या वा २९1८ पारमभ्यशब्दौ षष्रयन्तेन सह वा 
समस्परेते ! णदन्तत्वं चानयोरिपात्यते ¦ पारेगङ्गम् । गद्वापारम् । म^7ेग्गम् । 
गङ्गामव्यम् ¦ महाचिकल्पेन वाक्यमपि ॥ संख्या चंश्येन 1२ ९।१६} चंशो 
द्विधा-चियया जन्मना च) तत्र भवो वंश्य ¦ तद्वाचिना सह संख्या समस्यते । 

दौ सुनी वंश्यौ -दिसुनि ! व्याकरणस्य तिसुनि ¦ चियातद्रताममेदविवक्नाया-- 
अपवष्णु । अप विष्णोरिति विग्रहे परि विष्णोरिति चिग्रहे च अपपरिः इति मासे 
सुच्छकि अजपपयोंरुपसजंनस्वे पूवनिपाते सौ अभ्ययत्वास्सुग्लुकिं प्रयोगसिद्धिस्वङ- 
आवे वाक्यमिति भावः एवं बहिर्वनम् , प्राम्वनम् । अच्रापि पचम्यन्तेन समस्तस्वे 
पूवंनिपाते सो "नाभ्ययी' इत्यमि पूवख्पे रूपसिद्धिः । “तिषद्गुहति । पूतानि निपा. 
व्यन्ते । तिषटद्य । तिष्ठन्ति यावो यस्मिन् इति विग्रहे निपातनास्समासे सुष्टु 
तिष्ठत् शग्द्स्य पूवंनिपाते सौ अन्यस्वाय्सुग्ल्ुकि “तिष्ठद्गु इति रूपसिद्धिः । परे 
मध्ये षष्ठया वेति । षष्ठधन्तेन वा पारमध्यौ समस्येते । पएदन्त्वं निपातनाद् । पते 
विभाषाभिकारात् षष्ठयन्तं वाक्यमपि ! परेगन्धम्-मध्येगङ्गम् ¦ पारमध्ययोर्गङ्ापहेन 
खमस्तत्वे सुब्लुकि श्रथमानिः इति उपसजंनस्वे पूर्वनिपाते सो नपुंखकस्वे हस्वे 
“नान्ययीः इस्यमि पूर्वरूपे रूपसिद्धिः । परते गङ्गापारम-गङ्ामभ्यस् अन्न गङ्गायाः 
पारे मध्यं वा इस्यन्र श्वष्ठीः इति खमासे सुब्हुकि सुपि अमि सूपे भवतः । तदमावे 
विभाषाधिकारात् शङ्गायाः पास्म्ः गङ्गायाः मभ्यम्ः इति वाक्यद्वयमपि 
खाघु। संख्येति । वंशे भवो वंश्यः । तद्वाचिना संल्यावाचकः समस्यते 1 
दिगसुनि~त्रिसुनि । अच्र द्वित्रिपदयोध्रुनिषदेन समासे सुन्डकि संख्याबो. 
धकयोः पूवंनिपाते नपुंसकस्वे सौ सुग्ुकि द्विमुनि-च्रियुनि, इति प्रयोगहयं साधु । 

म्यन्त कै साथ सस्त हो । तिष्ठद् गु-तिषटस्दु भ्र्धलि निपातन ददो! पारेमध्यै--ार 
आर मध्य शब्द षष्ठयन्तके साथ समस्त हो, विकल्पक्ते ( समासके साथ ठी साथ एदन्तत्व भी 
निपातन होताडे ) 

संख्यावश्येन ~व श्यवाची सुबन्तके साय संख्यावाचक समर्थं सुब समस्त हो 1 

तत्र नित्ये क्ियान्वितो निस्योऽन्ययीमायो यथा -इरौ इति = अधिहरि ( तटति 
बह्याण्डम् ) \ विष्णोः पश्चात् = श्रनुविष्टु ( प्रदाक्षते बह्मा ) ॥ रक्तिमनतिक्रम्य = यथा 

छक्ति ( ददाति देवदत्तः ) } ठृणमभ्यपरित्यञय = तृणम् (अत्ति दैवदत्तः) । भग्नियन्ध 
"पवन्त = साग्नि (अधीते छात्रः ) ग्ये्टस्यानुपूव्येय> भ्नुव्येष्ठम् ( संस्कतंन्यएः पुराः ) 



धद मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ छन्ययीमाव- 

धरिमुनि व्याक्ररणग् । एकविशतिमारदाजप् ॥ नदीभिश्च ।२११।२०) नदीभिः 
सख्या चा समस्यते ; समाहारे चायमिष्यते ¦ सप्तगङ्गम् । द्वियमुनम् ॥ श्ल्य- 
वदाथे च संज्ञायाम् ।२।९।२९। अन्यपदार्थे खुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते 
सज्ञायाम् ¦ वचिरषाऽधिकारेऽपि चाक्येन संज्ञाऽनचगमादिह नित्यसमासः ! उन्मत्त 

गङ्ग नाम देश । लोषितगत्गम् ॥ तद्धिताः 1९१७६] या पचमसमाप्तेरधिकारो- 
स्यम् ॥ अव्ययीभावि शरत्मथतिभ्यः 1५।५।१०७ शरदादिभ्यटच् स्यात्समा- 
सान्तोऽव्ययीभावे । शरद समीपम्-उपशरदम् ¦ प्रतिविपाशम् ! शरद् । विपाश् । 
अमनस् । मनस् । उपान् । दिव् । हिमवत् ¦ शनड्ह । दिश् । दशु विश् । 
चेतस् । चतुर् । स्यद् । तद् । यद् ¦ कियत् ¦ "जराया जरस् चः ¦ उपजरसम् ॥ 

मन्ध 1॥9श०्८] अअन्नन्तादन्ययीमावाह्नव् ॥ नस्तद्धिते ।६।५ १७७४ 
नान्तस्य भस्य टेर्लोपस्तद्धिते । उपराजम् । अध्यात्मम् ॥ नयुंसक्ादन्यतरस्याम् 

त्रिमुनि व्याकरणमिति। भत्र विधयातह्तां चाभेदविवक्ञायामेव तस्रयोगलिद्धिः 
कर्विश्तिभारदानम् । अत्रापि समासे सुञ्टटकि सौ नपुंसकस्वे सुष्टफि रूपसिद्धिः 
उपजरसमिति । जरायाः समीपमिस्यथः । सामीप्ये उपेस्यन्ययस्य जरायाः इति षष्ठथ- 
न्तेन अभ्ययीमावसमासे छते रच , सुन्हयर् , उपेत्यस्य पूवनिपातः टचो विभक्ति 
स्वामाचाव् तस्मिन् परेऽग्राक्चं जरसि, “जरायाजरस् चः, जनेन जरस् , टजन्ताद्यथाययथं 
सुपः अम्भाव इत्ति भावः । -पराजमिति । राक्षः समीपसमितल्यथः। सामीप्ये उपेत्यः 

नदीमिश्च--नदीवा चक सुबन्तके साथ सख्याव चक स्मथे घुवन्त समस्त ह, विकटपसं । 

समाहारे- नदीवाचक का यड समस समाहारमे वी इष्ट दै । अन्यपहाथं च--अन्यपदा- 
थम वतंमा्नःजो सुबन्त वह नदीवाचक समथ सुबन्तके साथ नित्य समस्त हो, संक्चामं । 

तद्धिताः---पच्रम श्रध्यायकी समापषि पयंन्त यदह अ्रषिकार है। 
अग्ययीभवे शरत्--शरदादि पे समासान्त स्व्? प्रत्यय दो, अव्ययीभावे 

जराया--“जरा' यन्दको जरसः अदेश द श्रीर् चकाराद् टच्! प्रत्यय मी हो, अव्ययी 
भावमे । जनश्च--अ्न्नन्त अन्ययीभावपते समासान्त “यच्? प्रत्यय दो 

नस्तद्धिते--नान्त भसकक “टिः का लोप हो, तदितके ५२ ! नपुंसकादन्य--ग्रन्नन्त 

घनित्ये केवो ऽनिष्यो ऽव्ययीभावो यथा--गन्नाया अनु = श्रनुग्ञम्। (गङ्गदेशध्ये- 
सदशदेध्योपरदितमिस्य्थः ) ॥ गङ्गायाः पार. = पारेगङ्गम् । गङ्गायाः मध्य = मध्येगङ्गम् । 
तिष्ठन्ति गावो यस्मिनू=तिष्ठद्गु ( दोहनकाल. )। 

श्रथ अनित्ये क्रियान्वितोऽनित्योऽन्ययीभावो यथा--श्रधंम्यं प्रतिनप्रस्यथेम् ( उप 
विक्षति शुः ) ! वनाद्वहिः = बदिवनम् ( संचरन्ति ष्याघ्राः ) वनात् प्राक् = प्राग्वनं 



भरकरथम् 1 खुथा-इन्दुमती-टौकाद्धयोपेता ८८१ 

{८७१०६॥ अनन्तं यन् क्री तदन्तादव्ययोभावाघ्व चा स्यान् । उपच्मम्-- 

उपचमं ॥ अयः ॥५1४।९११॥ फयन्तादम्ययीमावाह्व. चा स्यात् । उपसर्मित्-- 
उपसमिधम् \ नदोपणंमास्या्रहायणीञ्यः ५।४।१९० वा टच् स्यान् । 
उपनदम् \ यस्येति चे ति इलोप- \ उपनटीन्यादि ४ गिरेश्च सेनकस्य ।५५।११२। 

यच् वा स्यात् 1 उपगिरप् । उपगिरि ॥ ( प्रतिपर्समनुभ्यो ऽच्णः । यच् स्यान् । 
अच्णोऽभिमुख प्रत्यक्षम् ¦ दण परं परोक्षम् ¦ श्रत एव समास" ¦ परोक्े निंडिति 
निपातनात्परस्यौकार इत्यादि ॥ इत्यत्ययीमावरकरणम् ॥ 

स्याव्ययीभावः \ “अनश्च इत्ति उच । सुष्टुक, रिरोपः, उपराजशूब्दाघ्यथायथं 
सुप् , अम्भावः! टचि परे “अव्ययानां भमात्रे रिखोपः* इव्यस्याप्रषटत्तिः, रजन्त- 
स्येवाग्ययोमादसमासस्वेन अन्ययस्वाच् ! भतो “नस्तद्धिते इत्यारम्भः । नदी पख- 
मास्येति। उच समासान्तो वेस्यथः । -पनदम् । नद्याः समीपमित्यथं समसे सुज्छुकि 
उपस्य पूवंनिपाते "उपनदी, इति जाते टचि भसंज्ञायां टेः, इति ईरोपे सौ नपुस- 
कत्वे "नाधष्ययीः इत्यम पूवंख्पे रूपस् । टजमावे हस्वे सुञ्ुक्छि उपनदि इति 
द्वितीय कूपम् । ररिश्वेति । सेनकमहषमेते गियन्ताह्ारच् । उपगरम्-उपगिरि । 

पूववतरुपसिद्धिः । प्रतीति । अच्विश्चब्दाव् टच स्थाद् । प्रत्यक्तम्-परोक्षम् । अचणोऽभि 

सुखं अचणः परमित्यथें च समाकन्तविधानसामर्ध्यारखमासे सुभि प्रस्यद्ि- 
परोक्तिः इति जाते "परोक्ते किटः इति निपातनात् भोकारे 'प्रतिपरः इति टचि भसं- 
श्लायां दः» इति टेखोपे सावमि पूर्ंख्पे सिद्धिः ॥ इत्यव्ययीमावः ॥ 

ज कलव, तदन्त जो अन्ययीभाव, उससे समासान्त '८च् प्रत्यय हो, \वकर से । 
शछयः--सयन्त भ्रग्ययीभावत्े समासान्त,“ टच) प्रत्यय हयो, विकल्पे । 
नदीपौर्ण--नदी, पौणंमासी रौर भाग्रदायणी छष्दते अव्ययीभावरमे समाक्तान्त थद् 

भरत्यय हो, विकटपसे । गिरेश्च--गिरि चब्दान्व अन्ययीभावप्े समासान्त “उच्? प्रत्यय शो, 
विकल्पसे ¦ प्रतिपर--प्रत, परः सम् श्रौर भतुते पर जो श््कधि' र्द, उसे अश्मयीमाब 
समाम समासन्त "टच्" प्रत्यय इ), विकत्पसे । 

इसप्रकार (हन्दुमतीः रीकार्मे अन्ययीभाव प्रकरण समाप्त हभ्रा । 

(चरान्त पश्वः) । अम्नः राम = भस्याग्न । श्रि प्रतिनपत्यग्नि ( पतन्ति श्रमाः ) 

वनमनु = ग्रनुवन ( गतोऽज्चनिः, वनस्य समीपं त हस्यथः ) सुक्तेः आ~माशरुक्ति 
{ सं्षारः, युक्ति मयादीद्व्य संसारस्तिष्ठतीष्यथः ) । वारेश्य भा = अवार ( इरि- 
भक्तिः, बारुानभिनग्याप्य हरिभक्ति प्रभदतीत्य्थः) । इत्यव्ययीभावः। 



अथ तत्पुङुषसमासथधकरणम् । 
तत्पुरुषः ।२।१।२२] अधिकारोऽयं प्राग्बहुत्रीदे ॥ दिशश्च ।२।१२३॥ 

तत्पुश्षसंज्ञ ॥ द्वितीया धिवातीतपतितगतात्यस्तप्राष्तापकतैः ।२।१।२७। 
दितीयान्तं ्रितादिपकृतिकं सबन्ते सह वा समस्यते । कृष्णं भ्नित-्रष्णभित । 

तत्पुरुषः । प्रागिति । “शेषो बहुतीहिः? इस्यतः भाशित्य्थेः । कष्णति-: । (कृष्ण 
जम् भित सु, इत्यरी ककविग्रहे “द्वितीया भ्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ापन्नेः? इति 
समासे 'कत्तद्धितसमासाश्च, इति मातिपदिकरवे, ‹ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” इतिं 
सुपो छक, “प्रथमानिर्दि् समासं खपसजंनम्' इति द्वितीयान्तस्य ्ष्णमित्यस्यो- 
पक्षजंनसंक्ञायाम् , “उपसजन पूर्व॑म्” इति पूर्वनिपाते, एकदेशविष्तन्यायेन 

तस्पुरुषः--१& नीर पूव पत्पुरुष का भपिकार हं । 
नोटः~-तत्पुरषर्म जितने समास विधायक सजन ई, उन सर्मोसे समासके साथ २ तत्पु 

रसुषसक्ला भी होगी 
हविगुश्च~दिय समाप्त मी तत्पुक्षसज्नक हो । 
नोटः-तप्पुरुषका मेद "कसंधारयः शौर कमधारयका मेद (दिगु समास कलाता है । 
तस्पुरूष- जित समासम समस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रधानो शरीर समी खण्ड 

संबोधन तथा कर्ताको छोडकर श्रन्य किसी भो कारककौो विभक्तिका श्रथ लेकर परस्परः 

सम्बद्ध हो, उपे तत्पुरुष समास कहते है । जेसे-शोक्ाङ्खः । मयुरमिश्नः आरि । 
कम॑घाश्य- जि तत्पुरुष समासमे विशेष्य~विशेषण या उपमान-खपमेयके समा- 

नाथिकरण ( पिदोष्य-विशेषणम)वापन्न ) का बोध हो, उने कमंधारय समास कहते है। 
( इस उत्तर पदका श्रथ प्रवान रहता है) नेस--दीर्षाकारः। चन्द्रुखः, श्रादि । 
कम॑धारय समासमं दोनो पर्योमं सम्बन्धका भ्यक्तं करनेवाले श्चब्दके लुप्त रहनेपर वह 
समास भ्मध्यमप्दलोपी समासतः कदलाता है । जने (्पर्णनिर्मिता ज्लाहा पणंलाराः 
शश्ाकग्रियः पाथिवः शाकपार्थिवः श्रादि । द्धियु--कमेधारय--सामासिक शन्दका पूवं 
१द सख्यावाचक होनेस वड समास द्विगु समासत कदलाता है। यह समास भ्रयिकतर 
समाहार अर्थम ओर एकवचनान्त नपुसकलिग होता है । शसक बहुतसे समस्त पद अ्रनि- 

यमिरूपसे वनते है । जेसे-त्रिखोकी । पञ्चगवम्, श्रादि। विशेष जानकारीके जिय 
निञ्न (१) रिप्पणीपरे 'समास्चन्द्रिकाः देखो । 

हवितीयाश्रिता--द्वितीयान्त पद, धितादि प्रङतिक घुबन्तके राथ समस्त हो, विकल्पे । 

( ¶ ) भायेणोत्तरपदाथप्रधानस्तस्पुरुषः । (अतिमालः, निष्कोञ्चाम्विः, इत्यादादुत्तर 
पदाथप्रावान्याभावास्मयेणेति ) सं द्विधा व्यधिकरणः समानाविकरश्चेति । तत्र भिन्नविः 
भक्तिकपदघटितो व्यधिकरणः । सोपि द्रा अनिध्यो नित्यश्च । तत्राऽनित्यः सप्तविधः, 
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ईत्यादि ॥ तृतीया तच्छृतार्थेन गुणवचनेन ।२1१।३०॥ तृतीयान्तं वतीया 
न्ताथ्कतयुणवचनेनर्थिन च सद् ्राग्बन् ! शङ्कलया खण्डः-शङ्कलाखरड- ! धान्ये 
नार्थो -घान्याथ. । ततकरतेति किम् 2 अद्णा काणः ॥ पृ्ंसदश्समोनाथंक लह- 
निपुणमिश्र्छच्णेः ।२९।३१॥ तृतीयान्तमेतैः प्राग्वत् । मासपू्वं॑। मात्- 
सदश । पितृसमः । अनार्थ-पाषोने कार्षापणपर् ! माषविकलम् । वाञ्कलदटः । 
द्माचारनिपुणः । गुडमिश्र । आचारश्लच्ण ॥ ( अवरस्योपसंख्यानम् ) 1 
मासावर ॥ अन्नेन व्यञ्जनम् {२1१३८ सस्कारकद्रव्यचाचक तृतीयान्तमननेन 

प्रातिपदिकल्वारछौ, रखे, विख च तरिसिद्धिः। शङ्कलाखण्डः। शङ्कुला टा खण्ड 
सु, भत्र “वतीया तस्छरतार्थन गुणवचनेन? इति समासे प्रातिपदिकस्वे, सुपो टुङ्धि, 
तृतीयान्तस्य भथमानिर्दिष्टस्वाष्परू निपाते, सयुदायारसौ, सस्य र्सवे, रेफस्य विस. 
गंस्वे च तर्सिद्धिः । धान्याथं । शवान्य टा अथं सु› इष्यलो किकविग्रहवाक्ये “तृतीया 
तस्करताथंन गुणवचनेन इति समाते, भातिपदिकस्वे, सुणे छि, तृतीयान्तस्य 
पूवंनिपाते समुदायास्सौ, सखे, विसे च तरिषद्धिः । अणा ऋण इ।न । नहि अच्णा 
काणव्व छत् , छन्तु रोगादिनेत्ति भावः । पूव॑सदट्ररेति । पू्वं-सदश्च-सम-उनाथ- 
कठह-निपुण-मिश्र-रलच्ण-पएतेः सह ठवीयान्तं एद् समस्यते स त्पुष इष्यथः। 
मातसपूवेः-मादृसदशचः-पितूसमः-जाचारनिपुणः-मावोनस्-माषविकठम्-वाक्करुह- 
गुणमिश्चरः-माचाररर्चणः । पुष मासेन पूरवः-मात्रा सदशः-पिन्रा समः-जआाचरिण 
निपुणः-माषेण उनम्-माषेण विकूरमू-वाचा करृहः~गुणेन मिश्नः-जाचारेण श्छषषणः 
इति विभहेषु वृक्तीयान्तेः सष समासे सुग्लुकि, वृतीयान्तस्योपस्जनष्वे पूवंनिपाते 
समासत्वास्प्राततिपदिकष्वे सुवादिका्ये स्पाणां संसिद्धिः । अवरस्येनि । तृतीयान्तेन 
समसनसुपसख्यानमिष्यथंः । मामावर । मासेनावरे इत्यथ वातिङबरस्समासे 
सुज्छकि मासस्य पूवनिपात्ते सुबादिकायं रूपलिद्धिः । भन्नेनेति , संक्कारकद्रन्य 
वाचकं व्यजनम् । वृ्तीयान्त तदन्नवाचङेन समस्यते । दध्योदनम् । दुभ्नोपसिक्तमोद् 

चृतीयातत~तृपी गन्त पद, तृतीयान्ताथेकृ् गुखवचनकं साय शरोर अथं रुच्दकं साथ ससस 

हो, विकल्पसे ! पूर्वसदश--तीयान्त पद, पूर्वादि भरङृत्तिक समथं सुन्तकरे साथ सभरत 
हो, पिकल्पसे । अवरस्योदन~~तृनीयान्न पद, रर प्रक्तिक समथ छुवन्तके साथ समसन 
हो, विकत्पवे। अशेन -संस्कारद्रव्य बाच तृतीयान्त पद, समथ घुबन्तके साथ समसन 

तेष्वनिल्येषु १. प्रथमातस्पुर्षो यथा--्रधं पिप्पस्याः ्रधपिप्प्रली । पूवं कायस्य = 
पूर्वकायः \ प्राप्तो आामंनप्राप्त्ामः । आपन्नो देवानू=प्ापश्देवः । २, ह्वि्तीयातस्पुरुषो 
यथा---ृष्ण भरितरच्छृष्एधितः । पितरो प्राप्तः = पितृप्रा्तः । रामा आपन्नो = रामापन्नः 
६* तृतीयातष्पुरूषो यथा--ग्ङ्लया खण्डयच्छङकूलाखण्ड.। सासन पूवःन्मासपृवः। पित्र्या 



छत मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ तपुरुष- 

सह प्राग्वत् । दधा उपसिकमोदनं दध्योदनम् ५ भद्येण मिश्रीकरणम् ।२ ९ 
३५ गुडेन मिश्रा धाना -गुड्धाना ॥ कठृकरशणे कता बहल्म् ।२शरेरा 
कतरि करो च तृतीया कृदन्तेन यहूल आश्वन् । हरिणा चातो हरित्रातः । 
नखभिच्- ॥ ( कृद हणे गतिकारक पूवस्यापि श्रहणम् ) । नसखनिर्मिन्न ॥ 

चतुथी तद्थाथंवस्षिहितसुखरक्तितेः 1२] ३६] चतु्यन्ता्थय यत्तद्राचिना- 
ऽथादिमिश्च चतुभ्यन्तं वा भाग्वत् ! यूपाय दार-यूपदार ! तदर्थन ्कृतिचिकृति- 
भाव एवेष्यते ! तेनेह-न-रन्धनाय स्थाली । शश्वधासादयस्तु षष्टीतस्पुरषा ॥ 

( श्रथन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम् ) 1 द्विजायाय 

नमिव्य्थे समासे पूर्वनिपति यणि सुबादिक्छायँ प्रयोगसिद्धिः । पत्ते वाक्यमपि । 
नखनिभिन्न- । नखेनिर्थिन्नः-- नखनिर्भिन्नः इत्यत्र कद् हणे गत्तिकारकपूवस्यापि 
हणात् “कतृकरण छता बहुरम्,, इति समासे, प्रातिपदिकसंज्ञायाम् “सुपो 
धापुप्रातिषदिकयोः इति सुपो लुकि, नखस्य पएवंनिपाते विभक्तिकायं च तश्विद्धिः । 
चतुथं तदथांथं । प्रस्ययब्महणपरिभाषया चतुर्थात्यनेन चतुभ्य॑न्तं गृह्यते । तदथं, भथ, 
वकि, हित, सुख, रश्ित एषां न्द्रः । चतुर्थ्यन्तम् एतेः षड्भिः समस्यते, स 
तस्पुरूष इति फलितम् । तदथेत्यन्न तष्डुब्देन चश्ुध्यन्ताथों विवक्तितः। तस्मं 
चतुध्यन्ता्थांय इदं तद्थम् । “अर्थेन निव्यसभासः" इति वदयमाणः समासः । 
चतुध्यंन्तवाच्यप्रयोजकं यत् तत् नदर्थमिवि पयंवस्यति । तद्ाहइ--चतुध्येन्ता्थये- 
त्यादिना । रन्धनायेति । पाकायेष्यर्थंः । स्थाल्यश्चतुध्यंन्यवाच्यपाकाथंत्वेऽपि प्रति. 

ह), विकरपछ । भदयेण--मश्रीकरण वाचक तृतायान्त पद, भ्य वाचक समय सुबन्तक् 
साथ समस्त हयो, विकल्पे । कर्दररणे--कर्ता च्रौर कर्मे जो तृतीया, वह कदन्तके साथ 
बहुल प्रकार से समस्त हो । कछ्ृदग्रहणे- उत् अरणम यतिकारक पूवेका भी प्रदर हो । 

तुर्थ-- चदुथ्यंन्ताथेके लियि जोदहै, तद्वाचक जो समथ सुबन्त उसके साथ भ्रौर 
श्र्थादि ्रकृतिक समथं सुबन्तके साथ चतुभ्यन्त समस्त ह्ये, विकस्पसे । 

नोटः--“यूपाय दारु यूपदारु यं पर युपायः यह चतुभ्यन्त दै, श्सका श्रथ 
शा “युप? श्सके लिये जो (षदा) है, तद्वाचक समथं घबन्त इश्रा दार छः इसके साय 
चतुश्येन्त ध्युपायः का समास होता दै। 

अर्थन--अ्थ श्चम्दके साथ चतु्य॑न्तका नित्य समाक्त हो र विशचेष्य लिगता मी हो। 

सदृशःन=पितृसदृशः । मधुरः मिभ =मधुरमथः । 9. चदुर्थीतष्पुर्के यथा--युपाय दार 
युपदार् । पितृभ्यां बलिश्न्पितृबलिः। गोभ्यो हित=गोदितम्। ९ पञ्चमीतस्पुरुषो यथा-चो- 
राद्भयं-चोरभयम् । पित्र्भ्यां भीतश्पिठभीतः । पापेभ्योऽपेतः=पापापेतः। 8. षष्ठी तत्पुरषो 

यथा--मुवनस्य धरः ॐ सुवनथरः । राश्चः पुरंषः = राजपुरुषः! पित्रोर्मक्तः= पितृभक्तः । 
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दविजाथे सूपः । द्विजाथ यवागूः । द्विजार्थं पय॒ । भूतवलिः । मोदितम् । गोद॒खम् । 
गोरक्षितम् ॥ पञ्चमी भयेन ।२1१1२७ चोरात् अयं चोरभयम् ॥ स्तोका- 

न्तिकद्राथङ्ृच्छुणि क्तेन ।२।१।३६। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥६।२।२। 
अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः ! अल्पान्युक्तः । अन्तिकादागतः । च्रभ्याशादागत- । 

दूरादागत । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्छदागत- ॥ षष ।रराठ। सुचन्तेन मराग्वन् \ 

राज्ञ" पुरुषः-राजयपुरुषः ॥ याजकादिभिश्च 1२1२1६1 षष्ठयन्तं समस्यते । वद्य 

माणस्यापचादः । ्राह्मणयाजकः  देचपूजक । याजक, पूजक, परिचारक, परि 

वेषक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, उद्वतंक, होतृ, पोतृ, अतँ, रथगणङ, 

विद्तिमावविरहान्न समाः । द्विजां यवागूरिति ¦ द्विजायेयमिति विद्मः । जथं- 
शब्दस्य निष्यपुटिङ्गसवेऽपि “परवर्लिङ्गम्” इति पुंरिछ्ङ्ग बाधित्वा अनेन विशेभ्य- 
लिङ्गान्ुसारेण खीखिङ्गता । चोरभयम् । “चोर ङसि भय सु, इत्यत्र “पञमी अयेन 
इति समासे सुपो डुक, पद्छभ्यन्तस्य पूवंनिपाते सयुदायारसौ, विभक्तिकार्यं च 

तर्सिद्धिः ! स्तोकान्तिक । स्तोक, अन्तिक, दूर, एतद्र्थकानि, कदं एतानि पद्धम्य- 
न्तानि छप्रव्ययान्तेन समस्यन्त इष्यर्थः । अथंग्रहणं स्तोकान्तिकदूरेषु सम्बभ्यते । 
स्तोकान्युक्त.। “स्तोक डसि, अक्त सु, इत्यत्र “स्तोकान्तिकदूरारथङ्ष्टराणि क्तेन" 
इति समासे, प्रातिपदिकृवास्सुपो छकि प्राप्ते, "पड्धम्याः स्तोकादिभ्यः इति 
पञ्चम्या अलुकि, “टाङसिङ्सामिनास्स्याः"' इति डसेरादादेशे सवर्णदीरधै, सञ्युदा यास्सौ, 
रुस्वे विसँ च तस्सिद्धिः । राजपुरुष. । राजन् भस् पुरुष सुः इस्यलोकिकविग्रह- 
वाक्ये "वष्ठी" इस्यनेन खमासे सति “सुमे छातुप्रातिषदिकूयोः” इति सुभ्किं 
अन्तर्वर्तिनीं विभक्ति प्रस्ययलकणेनाभि्य “नलोपः मरातिपदिकान्तस्य इति नरपे, 
विभक्तिकार्यं च कते 'राजपुरूषः, इति सिद्धम् । याजकादिम्यश्चेति । याजकादिगग. 

परितः ष्यन्तं समस्यते \ बाह्यणयाजकः, दैऽपूजक ¦ ब्राह्मणस्य याजकः-देवस्य 

पूजकः इत्ति विग्रहे 'याजकादिभ्यश्च, इति समासे सुब्छकि पष्ठयन्तस्य पूवंनिपाते 

पञ्चमी भयेन -मयप्रकृतिक सथं सुबन्पके साथ पद्वम्यन्त समस्त हो, विकस्पसे । 
स्तोकान्विकू--क्तान्त प्रतिक समथं सुबन्तके साथ स्नोक्रादि समस्त दो, विकटपसे । 
पञ्चम्याः - स्तोकादिसे पर पच्चमीका शर्क् हो, उत्तरपदे परे । 
षष्ठी --समथं सुबन्तके साथ ष्ठयन्तका समास दो याज्कादिभिश्च-याजकादि 

नराण पतिः = नरपतिः ७, क्तमीतस्पुरुषो यथा--्कषेषु शौण्डः = भच्तरौण्डः । कमंखि 
कुशलः = कम॑कुशलः । कपालयोः सिद्धः = कपारसिद्धः ¦ इत्यनिस्यन्यधिकूरणः। 

' अथ नित्यः । स द्विविषः । सुबन्तपमासः कृदन्तक्षमासश्चेति । तत निस्य ज्यधिष्टरने 
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पत्तिगणक, इति याजकादिः ॥ { गुणान्तरेण तरलोपश्च ) । तरबन्तं य॒द् 
गुणवाचि तेन समास" ¦ सर्वेषा श्वेततर -स्वंश्वेत । सर्वेषा महत्तर सर्वमहान् \ 
न निधाीरणे ।२२}१०। षष्ठी न समस्यते । नृणा द्विज- प्रे्ठ- ॥ पूरणगुण- 
सहताथसदन्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।१६। पूरणाद्यथ सदादिभिष 
षष्टी = समस्यते । पूरणे-तता षष्टः । गुरो-काकस्य कार्यम् । सुद्ितार्थास्तृ 
प्यथ" फलताना सुहितः । सन्-द्विजस्य कुर्वन् दुर्वाणो वा ! ब्राह्मणस्य कृत्वा । 
पर्वोततरसाहचर्यात् कृदव्ययमेव गृह्यते । तेन तदुपरी्यादि सिद्धम् 1 ब्राह्मणस्य कते- 

सुबादिकार्यं श्राह्यणयाजकः' देवपूजकः, इति ख्ये भवतः । युणादि)त । 
गुणात् गुणवाचकात् यः तरप् तेन तरबन्तेन समासस्तरयपो रोपश्देसयथं 
सवेश्वेऽ. । सवंशं श्वेततर इति विग्रहे गुणात्, इति समाते सुब्डकि 
तरपो कोपे सुबादिकायं सवश्वेतः' इति पम् । सवमहान् । खवेषां महत्तरः 
सवमहानिति विग्रहे समाते सुभ्लुकि तरपो रोपे षष्टठयन्तस्य पृवनिपाते सुबादिं 
काय 'सवंमहान्? इति ख्पम्र् । न निधांरण इति श्वष्ठी, इत्यतः षष्ठीव्यजुवतत + 
षष्ठी न समस्यते निर्धारणे । नृणां द्विजः शरेष्ठः, अच्र नषु द्विजस्य अष्टष्वेन निर्धारण 
त्वान्न समास इस्यथंः। पूरणति । अत्रापि षष्ठीत्यनुवतंते "न निर्धारणे, इष्यतो नेति 
न्च । क्रमशः उदाहरति । पूरणे सततां षष्ठः अत्र शष्णां पूरणः षष्ठ इति पूरणौथग्रस्य 
यखेन न समास । गुणे (काकस्य काष्ण्यसू? अन्न कृष्णो गुणघ्तसय मावः काष्यम् 
हति गुणेन न समासः । सुष्ितार्थास्तृप्त्यथाः “फरानां सुहितः” अन्न सुहतस्य 
योगे न सभासः। सत्-श्विजस्य ऊुर्वन्-हर्वाणः अत्र शतृशानचोः (तौ सत्, इति 
सत्संज्ञाविधानान्न तेन षष्टघन्तस्य समासः । जब्ययम्-बाद्यणस्य इत्वा (क्वातो. 
सुभ्कसुन › इति क्सवाप्रष्ययस्याज्यये परिगणनात् न तेन समासः । छद्न्ययस्येव 
ग्रहणं भवतति न तद्धितस्य, तेन "तदुपरि" इस्यादीनां सिद्धिः संभवत्येवेति भावः। 
तव्य~श्नाद्यणस्य-कतंष्यम्ः इति तभ्यान्तेन न स्माषः। खमानाधिकरणानां समाः 

परकृतिक समथ सुषन्तकं साथ षष्ठयन्तकरा समास ही, विकरपसे ! गुणात्तरेण-तरबन्त जो 

रुणवाची शब्द, उसके साथ षष्ठयन्त समस्त हो श्रौर तरप् प्रत्यथक्रा लोपमी दो ) 

न निद्धरिणे -निर्धारणमं ( यतश्च निदधारणे" से विदित ) जो षष्ठी, वह् सुबन्तके साथ 
समस्त नध दो । 

पूरणगुण --पुरण, ग॒ण श्नौर सुिताथं प्रत्यय तथा सच् ( शत-शानच् ), भ॑भ्यय, 
तन्यय श्रौर समानाधिङरणके साथ षष्ठी समस्त नीं हो । 

तुर सुबन्तसमासो यथा--दिजायाऽ्यं =दविजाथों ८ वेद् ) । पिदस्याभियनपिविां 
(चू ) । देवेभ्य श्द 2 देवाथम् ( हविः ) । अतिक्रान्तो मालामूप्रतिमालः । अवङुष्टः 



प्रकरणम् ] सुथा- इल्दुमतो-रीकाद्वयेचेता । ७६१ 

व्यम् 1 तक्षकस्य सर्पस्य \ केन च पूजायाम् 1२२१२ मतिङद्धौति सूत्रेण 

विदितो य॒क्तस्तदन्तेन षष्ठा न समस्यते । राज्ञा मतो बुद्ध पूनितो चा । अधि- 

करणवानिना च !रा२।१२३। क्तेन षष्टी न समस्यते । इदमेषामासितं गतं॑भुक्तं 

वा ॥ कर्मणि च 1२२१७ उभयप्राप्तौ कर्मणीति या षषी सान समस्यते । 

श्वयो गचा दोहोऽगोपेन ॥ तजकाभ्य कतरि ।२।२।१५ कत्रंथतृजकाभ्या 

षष्रया न समास । अपा खटा ! चज्स्य स्ता । ओदनस्य पाचकः ॥ कतरि च 

राश् कर्तरि षष्ठा अकेन न समास. । मवत. शायिका ॥ पूचोपराधरोचतर- 

मेकदेरिनेकाधिकरसे । २२९ अवयविना सह ॒पू्ादय समस्यन्ते, एकत्व- 

संख्याविशिष्शचेदवयवी । षष्टासमासापचाद । पूर्वं॑कायस्य-पूरकाय । अपरकाय' । 

एकदेशिना किप् ? पूं नामे कायस्य ¦ एकाधिकरणे किम् पूवश छात्राणाम् । अध 

नपुंसकम् । २२२] स्मांशचाच्यथेशब्दो नित्यं क्लीवे स प्राञ्च् । अधं पिप्ल्या-- 

नमधिकरण यथयोयेषां वा तैन समासः । श्रभिकरयेति । क्तान्तेन षष्टी न समस्यते । 

अत्र "वष्टो, इस्यतः षष्ठीति "न निधारणे इत्यतो नेति च तथा (क्तेन इष्यतः 

क्तेनेति च अयुवर्तेन अधिकरणवाचिनेनि क्तस्य विरोषणस् । अधिकरणार्थे 

विहितेन क्तेन षष्ठबन्त न षमस्यते 1 तेनेदमेषामासितमित्यादि न खमस्यते । 

कमणि चेति । “उभयप्राप्तौ क्म॑णिः इति षष्ठी न घ्मस्यते । गवां दोहः अत्र न खम 

सनसुभयभ्राघकम॑णः षष्ठया निषेधात् । तजेति ! अच्रापि श्वी, इव्यनुशृत्तं विपरिंणः 
म्यते । भां ्श-तजस्य भां । भन ठृजन्तस्य खष्टपदस्य म्पदस्य ष्व “ओदनस्य 
पाचकः इत्यत्राकम्तस्य न षष्ठधन्तेन समासः | कतरि चेति । कतरि षष्ठया न 

समासः 1 अत्राङेति चानुवर्तते । मवतः शय । अत्राङन्तव्वे न समासः । निषेधात् 

क्तेन --'गतिबुद्धिपूजायँभ्यः' इ सूत्रसे विशति जो ^” तदन्तके साथ षष्ठी समस्त नदा हा \ 

अधिकरण --्रभिकरणवाची जो "कः तदन्तके साथ षष्ठी समस्त नदीं हो । 

कर्मणि च~--उभयपरा्तौ कर्मसिः इस पुत्रस विदित जो षष्ठी, वद समस्त नहीं दो । 

तृजकाम्या-कतरंथंक "तच् भौर “अक् के साथ षष्ठौ समस्त नहौं हो । 

कतरि च--कर्त विदित जो षष्ठी वह “शक्! के साय समस्त नदी हो! 

पूरवापरा--यदि एकत्व संख्याविरिष्ट अवयवी हो तो, अवयववाची कै साथ पूवादि 

समये सुबन्त समस्त शो, विकल्पे । अर्ध नपुंसकभ्-समाश्वाची नित्य नपुंसक धं 
क क क क का 

अ व 
कोकिलया = श्रवकोकिल. । परिग्लानोऽध्ययनायन्पयध्ययनः । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः = 

निष्कौशाम्बिः । निश्ये भ्यधिकरणे वस्र हृन्तसमासो यथा-पक्षेख नीतः-प्रणीतः । 

सम्यक् मतः = संमतः । अनुलदयेण गतः = श्रलुगतः। दुःखेन जेयः = दुजेयः । सुखेन गम्यःॐ 
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अधपिप्पली ॥ ( एकविभक्तावषष्यन्तवचनप् ) । इत्युपसजनसंज्ञावाधादृस्वो 
न । कवे किम् ? ग्रामाधं । द्रव्येक्य एव ¦ अधं पिप्पलीनाम् ॥ षहितीयवतीय- 
चतुथतु्याण्यन्यतसरस्याम् }राराड। एतान्येकदेश्चिना सह अआण्वद्रा ! द्वितीयं 

सिक्षाया -द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना किम् ? दितीय भिक्नाया भिक्षुकस्य । अन्यतरः 
स्याग्रहणसाम्यात् प्रणगुणेति निषेध बाधित्वा पन्ते षषीसमासः \ यिक्नाद्वितीयम् 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२1४७। प्रत्ते-द्वितीयाभितेति समाक । आप्तो जीचनं 

अधपिप्पली । अधं सु पिप्पली डस्? इत्यत्र “अधं नपुसकमस् इति समासे समासः 

स्वाश्रातिपदिकस्वेन सुपो लुकि, “प्रथमानि समास उपक्जनस"” इव्युपसजन- 
सं्ायास् “उपसर्जनम्पू्वम्”, इति भर्धंशब्दस्य पूर्वनिपाते सखयुदायास्घौ 
विभचिकार्ये तत्सिद्धिः । अन्न पिष्पटीश्चञ्वस्य विग्रहे नियतविभक्तिकस्वेऽपि 
“एकविभत्तावषष्ठधन्तवचनम्ः, इति निषेधादुपसजंनत्वामावान्न हस्व इति भावः । 
दकविभक्ताविति । “एुकविभक्तिचापूर्वनिषातेः दप्युपसजंनसंज्ञाबाघेऽषष्ठवन्तमिति 
-केयम् । तेन षष्यन्तस्योपसज॑नत्वामावातहस्वादिकार्य नेति । द्वितीयततीयेति । 
'पूर्व॑परा' इत्यतः एकदे सिनेति अनुषभ्यते । अन्यतरस्यानिवि दिकर्पः । द्वितीयभिक्ता । 
ह्ितीय भिष्ाया इति विभहे "द्वितीयः इत्यनेन समासे श्रथमाः इतिं दितीयस्यो- 
पसजंनसायां “उपसर्जनं पूर्व, इति तस्य पूवंनिपाते सुग्हकि सुबादि्छायं सपम् । 
मष्ाविभाषयेव सिद्धे ऽन्यतरस्यांग्रहणसाम्यात् 'वूरणयुणः इतिं निकेध बाद्धित्वा 
षष्ठी ्षमासः । भिचाद्वतीयम् ' भिन्ञाधा द्वितीय इति विथ्रहे वष्ठी इति समासे 
सुञ्लुकि भिापदस्योपस्जंनत्वे पूर्वनिपति सुबादिका्यं रूपम् । प्रपतेति । पते 

राब्द, समथ सुबन्ते साव समस्त दो, (११5 । एकविभक्ताव-~-*एकविभक्िया- 
पूवनिपाते, श्स सूत्रसे नियत विभक््यन्त षष्ठयन्तकी उपसजंनसक्ञा नदय हो 

हितीय~--दितीयादि सदन्त एकदेशी ८ भवयवी ) के साथ समस्त दो, विकट्प्े । 
नोटः-'द्वितीय भिक्षाया भिच्धुकस्यः यहा-एर "द्वितीयः का श्रवयवी "भित्तुक नी है 

किन्तु “भिक्षा? है। भ्रतः भित्ुकेके साथ द्वितीयं" का समासत नदीं होगा । किन्तु भिक्तके साथ 
होसकता है श्रौर "द्वितीयभिक्षा भिक्लुकस्य' ठेसा वाक्य भी वन सकता हे । 

पराक्ठापक्ने च-~प्राप्त भ्र श्रापन्न शन्दोका द्वितीयन्तश्चे ताय समास टो ; विकरपसते 

सुगमः । विदेषेण नेयः = विनेयः । ्रधिक पाति = भभिपः । प्रितोऽटन = प्यटनम् । अभितो 
यमन् @ ध्रभिगमनम् । श्रा्तमन्तात्कषेणम् = आफरषंणम् । ऊुम्भं करोति = कुम्भकारः । 
द्वाभ्यां पिबति =द्विपः। पङ्काउजात = पङ्कजम् । श्राखूनासुस्थानम् > श्राखस्थः। स्वरे तिष्ठ 
भति = स्वगंस्थः 1. कुरुषु; चरति = कुरुचरः । दूरं पश्यति = दूरदशीं । हति नित्यः । 
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म्ाप्तजीचन ¦ जीवनप्राप् ¦ आपन्नजीचन ¦ जीवनापञ्च 1 इह सूत्र द्वितीयया अ 
इति छित्वा अकरारोऽपि पिधायने ' तेन जीभिका माप्रा ला प्राप्नौचिका । अपन्नजी- 

पिका ॥ कालाः परिमाणिना ।२।२।५) परिच्े्चाचिता उयन्तेन सह काला; 

समस्यन्ते ¦ मासो जातस्य यस्य स॒ मामजातः ॥ खभ्तयों शौण्डः 1२२18०1 

सप्तम्यन्त शौण्डादिभि- प्राग्वत् ¦ अक्तेषु शौण्ड -अक्षशैःड । शौण्ड, धूत, 
कितव, व्याड, प्रवीण, संवीत, अन्तर, अयि, पड़, पण्ठित, कुशल, चपल, नियुण, 

इति शौग्डादिः ॥ द्विताया तृर्तीयेत्यादियोगविमागादन्यव्रापि दितीयादीना प्रयोग- 
वशात्समासो ज्ञेय- ५ द्क्सिख्ये सज्ञायाम् 1२1१1५०| विरेषणं विशेष्येण 
बहुलमित्येव सिद्धे सन्ञायासेवेति नियमाथं सूत्रम् । पूचेषुकामशमी । सप्तषेय ' 
तेनेह न.-उत्तर वृक्षा ! पच्च ब्राह्यणा ५ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च 

पदे द्वितीयान्तेन श्मस्येते पएूवनिपातनयेदम् । प्राप्तजीवन"-्रापन्नजीवनः । बरक्तः 
आपन्नः जीवनसिति विग्रहे श्राक्ठापन्ने च द्वितीयया, इति समा सुनक प्रष्ठा. 
पन्नयोः पूवंनिपाते सुबादिकार्ये रूपे मवतः । तदभावे 'द्वितीयाधरितः इति समासे 
दवितीयान्तस्य पूदनिपाते “जीवनप्राक्तः~जीवनापन्न. इति रूपे भवतः । तश्भावे 
विभाषाधिक।रात् षष्ठयन्त वाक्यमपि । द्ीत्वेऽपि उदाहरति । अन्न श्राक्तापन्ने च 
श्विकीयया इति सूत्रे हितीयया-अ हति पद् छिद्यते । तेन जीविकां प्राप्षा-भापन्ना 
वा जीविकाप्राक्ठा जीविकापन्ना इति मर्ष्ट साध्यते । काला इति ¦ परिमाणं परि 
च्ठेद्कमस्यास्तीति परिमाणी-परिच्छदयस्तेन कार्वाचकाः समस्यन्ते । मासजातः । 
माघो जातस्य अस्य इति विरहे परिच्छेदकं मासः परिमाणं तत् अस्यास्ति स 
जातः परिष्डधे्स्तद्वाचकपदं जात इति तेन समासे सुज्डकि सुबादिकायं 
'मासजातः, इत्यस्य सिद्धिः । श्रपण. । "अत्त सुप शोण्ड सु" इत्यत्र “सप्तमी 
शण्डे? इति समासे सक्तम्यन्तस्य प्रथमानिर्दिष्टसवाष्पूवंनिपाते सुपो कि, विभक्तिः 

श्नीर द्वितीयान्तको श्चकार श्रदेश्च भो धे! कालाः परिमाणिना--परिच्छेयवाची सुन्तके 
साथ कालवाची सुबन्तका समास हो, विकरपसे । सक्षमी शौण्डे--शौण्डादि प्रकृतिक समर्थं 
सुबन्तके साथ सप्तम्यन्त समस्त हो, विकल्पसे । दिक्संख्ये-दिग्वाची शरोर संख्यावाचीका सन्ञामे 

ही समानाधिकरण समर्थं खुवन्तके साथ समास हो, विकल्पे । तद्धितार्थो--द्धिताथके 
त 9 

अथ समानाधिकरणस्तस्पुरुषः । स द्विविषः । नित्यानित्यमेदात् । नित्योऽपि तरेषा-- 

कृदन्तसमासः, सुबन्न समास” सख्यापूवं पदश्वेति । तत्र नित्ये समानाधिकरणे तस्पुरुषे 
हदन्तसमासो यथा--उत्तानः रेते-उत्तानश्चयः । अरवमूषां शेते-घवमूषश्चयः । ( जवनतोः 
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।२।१।५१॥ तद्धिताथं विषये उत्तरपदे च परत ॒ समाहारे च वाच्ये दिवसंख्पे 
आग्त् । पूवस्या शालाया भव -पौवंशाल इति समासे कृते ! ( सवेनाम्नो वृत्ति 
माच पुंबद्धावः ) ॥ दिक्पू्पदादसंज्ञायां अः 1७२१० अस्माद्धवायरय 
न ॒स्यादसंज्ञायाम् " तद्धितेष्वचामादेः ।७२।११७ निति णिति च तद्धिते 
अचामादेस्यो वृद्धि स्यात् यस्येति चः 1 पौवंशाल- । पूर्वा शाला भिया 
यस्येति त्रिपदे वहुव्रीहौ कृते ्रियाशब्दे उत्तरपदं प्वयोस्तत्पुरुष- ¦ तेन शालाशण्दे 
आकार उदात्तः । पूवंशालाभ्रिय । दिषु समादाये नार्त्यनमिधानान ॥ ( संख्या- 
यास्तद्धिताथे-) । षण्णा सातृणामपत्यं षाण्मातुर । भमातुरत्संख्यासंभद्रपूर्वाया 
इति चद्यमाणोऽण् ! प्च गाचो धनं यस्येति त्रिपदैः वहुव्रीहौ अवान्तरतत्युरुपस्य 
विकल्पे प्रपते ॥ ( दन््तच्पुरूषयोरूतरपदे नित्यसमासवचनम् ) ॥ गोर- 
तद्धितलुकि ।५1७1 ६२ गोऽन्तात्तत्युरषाछच स्यात्समासान्तो न तु तद्धितललकि 
पचचगवधन ॥ संस्यापृवौ द्विशः 1२ १।५२] तद्धितार्थैत्यत्रोक्त. संख्यापूर्वो दिग" ॥ 

काँ च छते तत्सिद्धिः । पौव शल । पू्वश्यां ज्ारायां भवः इत्यथ “तद्धितार्थो त्तर 
पदसमाष्ारे च” इति समासे छते ““दिक्पूवपदात्,, इति अप्रत्यये छते “यस्येति 
च्चः दृ्याकाररोपे “तद्धितेष्वचामादेः इति आदिष्द्धो, “स्व॑नाम्नो धृत्तिमातर 
पुवदद्धावः इति पूर्वा, इश्यस्य पुंवश्वे, समुदायस्य एकदेश्षविङ्धतन्यायेन प्राति. 
वदिकत्वारक्तौ, रत्वे विसर्गे च “पौर्वशालः” इत्ति । पञ्चगवधनः । पञ्च गावो धनं 
यस्य स ॒पञ्चगवधनः--इ्यन्न “पञ्नन्-जघ् , गो-जस्, धन सखु" इति त्रिपदे बहु- 
नरीही अवान्तरपद्चगोश्चब्दयोः “"तद्धितार्थोत्तरपदक्षमाष्ारे च इति वा समासे 
प्राप्ते “हुन्हतत्पुरुषयोश्तरपद् नित्यसमासवचनम्, इति नित्ये समासे कते 'सुफे 

विषये उन्तर पदक परे समार वाच्यम दिग्वाचक श्रौर सखूषावाचकका समाप्त हयो, विकल्पे । 

सर्वनाम्नो--एवं नामाको वृत्तिमात्रमे पुवद्भाव हो । दिक्पूवपदा--दिकपूव पदक 
( समास ) मे भवादि श्रोतरि "जः प्रत्यय हे, श्रसज्ञामं । तद्धितेष्वचामादेः--प्रचोके मध्यमे 
प्रादि श्रचको वृद्धि हो, जित्-शित्-तद्धित प्रत्यये परे । इन्हतस्पुरषयोः--पमासचरमाव- 
यव उन्त॒रपदङे परे अवान्तर दभ्र रौर तत्पुरुषमो नित्य ही समास होताहै। 

गोरतद्धित~-गोन्त तत्पुरुषे समासान्त टच प्रत्यय हो, परन्तु तद्धितदुक्य नही हो । 
संख्यापू्ौ--'तदिता्ो्तरपदसमादि चः इस सृभ्रसे विहित सख्यापूवेकका समास 

मूर्धा यस्व सोऽवमूधवा । भघोसुखः शेते इत्यर्थः) । पूवः सरति-पूवे सरः । निष्ये खमाना- 
धिकरणे तस्पुरषे सुबन्तसमासो यथा--ङुस्सितः पुरुषः = कुपुरुषः । र्सितो ऽइवः = क 
दद्वः । ईैषदुष्ण = कोभ्णं, कवोभ्णम् । कुत्सितः सखाभ्=किलदा । प्रगत अआचायरच्प्राचायः ! 
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द्विगुरेकवचनम् ।२\७१॥ द्विग्वथं समाहार एकवत्स्यात् ॥ सं नपुंसकम् 
1२} १ समाहारे द्वियुन्दश्च वयुंसक स्यान् । पयाना गवा समाहार -पच- 
गवम् ।। विशेषणं विषयेण वहुलम् ।२।१।५७] मेदक मेयेम॒ समानाधिकरणेन 
वहुलं प्राग्वत् । नीनसुत्पलं-नीलोत्पनम् । वहुलगप्रहणात्कचिभित्यम् ,-कृष्णसर्णः । 
कचिन्न,-रामो जामद्गन्य. || ( शअ्रपरस्याघं पश्चभावो चक्तभ्यः ) } अपर- 
धासावश्च पश्चाधे ॥ सन्महत्परमोत्तमोल्छृ्ाः पूज्यमानैः ।२1१।६१। सट 
समस्यन्ते । सदे ।। आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 1६।२।४२ 
महानेयाकरण ॥ तद्पुरषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।१।२।४२। पुंव- 
त्कमेघारयजातीयदेश्चीयेु ।६।२।४२] कर्मधारये जातीयदेशीययोध्व परतो 1 
धातुप्रातिपदिक्योः, इति सुपो लकि, पञ्ननूश्यन्डस्य नकारस्य “नलोपः प्रातिष- 
दिकान्तस्य, इति रोपे "वञ्चगोः इत्यस्मात् “गोरतद्धितलुष्छि"” इति टचि, भनुब- 
न्धकोपे जवादेश्े "पञ्चगवः इति बडनीहावन्तरे जाते बडुनीहिसमासस्यापि भ्राति- 
पदिकत्वाव् सोरेपि, खयुकयाद् क्षौ, रष्वे विष््गे च तस्सिद्धिः। द्गवम् । पञ्चानां 
गवां समाष्टारः हस्यन्न ““तद्धितार्थात्तरपवसमाहरे चः इति समासे सुपो ठकि, 
पञ्चनूशब्दस्य नलोपे “गोरद्धितद्वुकि> इति टचि, टचयोरूपि, (पञ्च {गो अ, इति 

भूते “एचोऽयवायावः ईत्यवादेक्षे, “संख्यापूर्वो द्विगुः इति दिगुसंक्ञायाम् , 
“दिगुरेकवचनख्र,, इति एकवचने सौ, “स नपुंसकम्” इति नपुंखकत्वात्सोरमि, पूर्व- 
पस्वे च विदिते पञ्चगवम्, इति खिद्धम् । षनद्यामः। अत्र घनशब्दो घनक्षदशे 
राक्णिकः । घन् सु श्याम सुः भत्र “उपमानानि सामान्यवचनः, इति समासे, 
सुपो दकि, उपमानवाचकस्य घनश्ाब्ढस्य पूवनिपाते, विभक्तिकार्यं च तस्विद्धिः। 

द्विखसंजञक दो । द्विगुरेकवचनसम्--दिग्वथं समादार एकवत् दो । स नपुंखकस्--नमादारभें 
द्वि रौर दन्द नपुंसक ङ्गि दो । विकशेषणं--विद्येषण (मेदक) शरीर विदेष्व (मे), 
समानाधिकरण समथ सुन्नके साथ बहुलगरकासे समस्त शे । अपरस्याद्धं--प्रपरको पश्चमाव 
{ पश्चादेश ) हो, श्रद्धं शब्दके परे । सन्महष्परमो--सदादि प्रकृतिक सुबरन्तका पूञ्यमान 
म्ङ्तिक समथ सुबन्तके साथ समास दहो, पिकस्पसे। आन्महतः--'मश्त्; शब्दको श्राकारान्त 
आदेश्च हो, समानाधिकरण श्रौर जातीयर् प्रत्ययके परे ! त्पुरषः समानाधि--पतमानाधि- 
करण तत्पुरुष कमेधार्य संक हे ¦ पुंवस्कम--पमापितपुंस्कसे पर छ्का श्रमान है जिसमे, 

मपगतो ध्मः = अपधर्मः ¦ परागतो जयः = पराजयः । निगंत जर = निजेलम् । विगतो 
साः = विमां: । नित्ये समानाधिष्टरणे तत्पुरुषे संख्यापूदपदो यथा- सप्त छषिस्- 

£ 

का = सप्तयः । 



७९द् मध्यसिद्धान्वकोमदी- [ तस्पुरुष- 

भाषितयुंरकात्पर उङ्मावो यत्त्मस्तथाभूतं पूव पचत् 1 पूरणीभियादिष्वप्रा् ॥ 
एुवद्वाचोऽनेन विधीयते । महानवमी । कृष्णचलुदेशी । महाधिया \ पूज्यमाने किप् 
उक्षो मौ , पड्ादुद्धत इत्यर्थं ॥ उपभ्रानानि सामान्यवचनैः ।२।१।५५॥ 
घनश्याम" ॥ उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२२।५द् पुरुषो 
व्याघ्र इवे युरषग्याघ्र । सामान्याप्रयोगे किप्? पुरुषो व्याघ्र इव शरः \# 

( शाकपाथिवादीनासुत्तरपदलोपश्च ) । शाकभ्रिय- पार्थिव शाकपार्थिव. } 
देवव्ादयण ॥ कडाराः कमेधारये । २२३८ कडारादय शब्दा कमै- 
धारपे चा पूव प्रयोज्या । कडारजेमिनि. । जेमिनिकञारः | मधुर्यसकाद्- 

यश्च ।२।१।७६) एते जिपात्यन्ते । मयूरो व्यंस्को-मयूरव्यसक-) ज्यक्षको = धूते ; 

उदक् च अवाक् च-उचावचम् । निधित च प्रचितं च-जिश्चप्रचम् \ नारित 

किचन यस्य स.-अकिचवन ॥ (आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये) । चरनत 
श्ाकपायवादीनामिति । “वर्णो वर्णेन" इति सुनत्रमाष्ये इदं वार्तिक पटिम । 
राकप्रियः पायवः श्चाकपाथिवः | ज्लाक्छः प्रियः यस्य प श्ाक्प्रियः। न्वा प्रियस्य 

इति पियज्ञञ्दृस्य परनिपातः । शाकप्रियश्चासौ पार्थिवश्च इति विभ्रहे बडुत्रीहिग्भो 
विशेषणसमासः । तत्र पूंखण्डे बडनीहौ उत्तरपदस्य प्रियाक्चज्दस्य रोपः ¦ 
कडारा इति । पूर्वनिपातनायेदम् । तख पूवंनिपातनं विमाषयेत्ति बोध्यम् । कडार 
नेभिनि.-जेमिनिशूडारः । कडारश्चासौ जेमिनिश्देति विग्रहे "कडाराः, इति निपात 
शाख्विधानास्समासे कडारस्य वा पूर्वनिपाते सुबादिका्यें उमयरूपसिद्धिः + 
मयुरेति । निपात्तनमेतेषाम् । मयुरव्यंसकः । निपातनास्समसनमर् । उच्चावचम् । उदु. 
क्चाचाक्चेति विग्रहे निपावनादुख्वाचचादेदो रूपस् । निच्वभ्रचम् । निश्चितं च 
प्रचितं चेति विग्रहे निश्वप्रचादेशे सुबादिकायेँ रूपम् । नाख्यातमिति । क्रियायाः 

सा जो पूवंपद, उसको पुंवद्धव द्यो, कमेवारय समासमं ओर जातीयर् तथा देशोयर् 
भत्ययके परे! उपमानानि--उपमानवाची जो छुबन्त, वह समानाधिकरण सामान्यम वाचकः 
समथं सुबन्तके साय समस्त दो । उपमितं --उपमैय वाचक जो सुबन्तः वह उपमान वाचक 
व्याघ्रादि प्र्रतिक समर्थं सुबन्तके साथ समस्त हो, यदि साधारण धमंका प्रयोग नद्यं रहै, 

श्ाकपाथिवादिनां--शाकपायिवादिकी सिद्धे लिये इन्त पदका लोप हो । 

कडारा४--.कडार, रादि शन्दोका कमंधारय समास्मे विकल्पते पूवनिपात हे । 
मयूर--मयुरन्यसक्षादि निपातन हो ¦ आख्यात-प्राखूपात ( तिडन्त ) का भ्राख्यात 

भथ अनिस्यः सामानाधिकरणः। स॒ द्विविधः नन् तत्पुरुषः कमेधारयश्चेत्ि । तत्र नन्. 
तप्पुरुषो यथान्न नाद्यः = भ्रनह्यणः ! न अश्वः = अनश्चः । 



करभम् | सखुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोचेता । ४६७ 

परिबतेत्येवं सततं यत्राभिधीयते सा-श्श्नीतपिवता ¦ पचतश््रता । खादतमोदता \ 

नास्ति कृतो सयं यत्य स-शकुतोभयः । अन्यो राजा-राजान्तरम् ! चिदैव- 
चिन्मात्रम् ॥ नञ् 1२२६} खया प्राग्वत् 1 नलोपो नञः 1द)३।७द। नजो नस्य 
लोष उत्तरपदे \ न ब्राह्मण -च्व्राहण- । तस्मान्चुडचि 1२1७७ लुप्तनकारान्नन 
उत्तरपदस्याजादेगंर् । अनश्व. ! नैकयेत्यादौ त॒ नशब्देन सह सुप्युपेति समासः । 
कुगतिप्रादयः. । रर १८ एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सित. पुरुष-क्घु- 
रुष" ।। उयदिचिवडाचश्च 1 ११1६१! ऊर्यादयश्चन्यन्ता डजन्ताश्च क्रियायोगे 
गतिसंज्ञाः स्यु- 1 ऊरीकृत्य ! उररीकृत्य । शुङ्कीकृत्य ! परपराछ्ृत्य ! (कारिकिाशन्द्- 

सातत्यं तस्मिन । क्रियाया भविरतौ भाख्यातमाख्यातेन समस्यते स तस्पुरूषं 
इत्यर्थः । शरनीतपिवता-पचतश्ञ्जता-खादतमोद्ता । अत्र क्रियाया एव बोधा. 
षततस्याश्च खीत्वाटावादिक्ायं रूपाणि । अङुतोमयः-राजान्तरम्-चिन्मात्रम्-इस्यादि 
मयूरव्यं सकादिस्वास्साधूनि । अनश्व" । “न घश्व सु, इष्यत्र “न् इति समासे 
सुपो छक, नजः पूवनिपाते, “नलेपो नजः इति नकारस्य रेपे ल अश्वः इति 
ज्ञाते “तस्मान्युडचि” इति अश्वगताकारस्य सुटि, उरि गते, रित्वादायाचयदे 
भूते अ नू अश्वः इति जते, संयोगे छते विभक्तिकायं च तर्सिद्धिः। ननु नेकषाः 
इत्यत्रापि नन्समासे “नरोपे नजः” इति नकारस्य रोवे “तस्मान्नुडचि, इति 
युटि, भनेकधेत्येव स्यादित्यत आह-तेक्पेत्यादौ तिति । एतदर्थमेव “नञ्, इति 
सूत्रे “नलोपो नजः" इति सृन्ने च अकारानुबन्धम्रहणमिति भावः} ऊगङत्य ! 
उरीत्यव्यय मङ्गीकारे, तस्य ““ऊ्यादिचिवडाव्चश्च' इति गतिसत्तायाम्र॒ “कुगति- 
प्रादयः” इति “कृत्वा? इत्यनेन सह गतिसमासे “सखमासेऽनन्पूवं क्त्वो स्यप्, 
इति शक्स्वाः इत्यस्य स्थाने ल्यपि, र्पयोरिष्संद्यायाम् रोपे च उरीक्तयः 
इति भूते “हस्वस्य पिति ङि तुक् इति रुगागमे उक्छि गते, किस्वादन्त्या- 
वयवे जाते, तस्मास्सौ, “भव्ययादाप्सुपःः इति सुफे रूपे च तस्सिद्धम्। 

{ तिङ्न्त ) के साय समास डो, क्रियके सातत्य ( नेरन्तयं ) सम्यमान रहनेपर.। 
नञ“ नन्, का मयं सुबन्तके साय समास हो, विकस्पत्े। नरोपो--' नन् के नकार. 
लोप हो, उत्त पदक परे । तस्मान्नुडचि--छ्नकारक "नञ्? से पर श्रनादि उक्वर 

पदको जुट दो । कुगति--ङ्, गति श्रौर प्रादिका समथ घुबन्तके साथ नित्य समास हो 1 
उयादि--ऊरी भ्रादि कश्षन्दकी तथा च्नयन्त श्रौर डाजन्तकी करियाके योगम गतिस्का द्यो! 
कारिका~कारिक। श्न्दकी क्रियके योगर्थे गत्िसज्ञा हो । 

अथ कमधारयः । स देवा । केवलो द्विरुश्वेति 1 ठत्र केवलो नवधा । तेषु नवृविधेषु- 

2२ मण 
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स्योपसंख्यानस् ) । कारिका-किया, कारिकाक्त्य ॥ अकरणं चानितिपरम् 
।१।९।दग् घाटूक्रत्य । अनितिपरं किम् १ खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत् " आदस- 
नाद्रयोः सदसती 1९ छदे] सक्त्य । चरसक्छृत्य ¦ भूषणे ऽलम् १४६० 
्रलंक्रत्य 1 भूप्रशो किम् ४ अलं कृत्वौदनं गत-, पर्याप्तमित्यथंः । अलुकरण- 
मित्यादित्रिसूत्नी स्वभावात्कृल्विष्रया ।} शआन्तस्पसिथरहैः 1१४६५ अन्तरेत्य 
सध्ये हत्वेत्यथः 1 अपरिप्रहे किम् 2 अन्तहंत्वा गत, हतं परिश्रह्य यतत इत्यथ. ॥ 
कणेमनसो श्रद्धाप्रतीघाते २19 ६६1 कणेहत्य पय पिबति ¦ मनोहत्य । 

करोशब्द्. सप्ठमीप्रतिरूपको निपातोऽभिलाषाऽत्तिशपे वतते । सन शब्दोऽप्यत्रैव \ 

कारिकाकृत्य । कारिकां दछ्ष्वा इति विरहे "छारिकाशञ्दस्य' इति गतिष्वे (इुगतिप्राद् 
य इति समाष्षध्वे सुष्टुकि 'समासेऽनज्, इति ल्यपि तुकि कि्वेन गुणाभावे 
सुबादिकाय “कारिकाष्र्य'" इति प्रयोगसिद्धिः । भअनुकरणमिति । गतिसंज्ञा स्यात् । 
पवाटृक्घत्म । खाट् छवा इति विग्रहे 'अनुकूरणम्ः इति गतिष्वे “कुगति, इति समासे 
सुब्छकि समासे" इति ल्यपि तुकि सुबादिषटायं 'खादाङ्स्य' इति सिध्यति । दरति 
सत्-घस्षत्-एदौ गतिखन्ञौ स्तः । शक्ृत्य-परसक्कृत्य । सत्-अखव् इटवा इति दिग 
आद्रानादृस्योः, इति गति छुगतिः इति समासे सुभ्लुकि 'समासेऽनज्ः इति 
स्यपि तुकि सुवादिश्य (सष्टरसय-असष्टस्य' हति खपे भवतः । भूषणेऽजमिति । 
गतिसंत्तं स्यात् । भलक्त्य । अर कव्वेनिविग्रहे छरगतिप्रादयः, इति समादे सुब्लुकि 
समासे, इति स्यपि क्कि सुबादिकायं *अरद्ररयः इति रूपं प्रभवति । अन्तरेति । 
अपरिप्रहार्थेऽन्तः गतित्व स्यात् । अन्तः ह्वा, इस्य्थं अन्तः, इत्ति गतिस्वे (कुगति 
इति समासे सुञ्लुकि “समासे, इति स्यपि तुकि सुबादिकार्ये “अन्तहस्य, इति ङ्प 
अवति । कणेमन नाति गतिसन्ञो स्तः। कशेकत्य-मनोदत्य । कणे-हत्वा मनो ह्वा 

भनुकरणं चानितिपरम्रू--'हतिः परकमे भिन्न श्रनुकरणकी क्रिया ( कृन् धातु ) 
के योगम गतिसज्ञा हो 1 

धाद्रा~-श्नादर ओर अनादर अर्थ सत् ओर च्रसतूको क्रिया (ज्ञ् धातु) के 
योगमे मतिसक्चा हो । 

भूषणे-मूषण भयर क्रियाके योग रहने पर “अलम्” कौ गतिसञ्चा हो । 
जन्तरपरिग्रहे-- अपरि रथम “न्तर, शब्दको गतिसंज्ञा हो । 
कणेमनसी-श्णे शौर मनः खब्दकी गतिस्चा। हो, भद्धाकी शअप्रततीधात श्रथन ( मन- 

[काक । क वि पिरि मिपि निति रि वि पि वि 0 

१--दिरेषणपूवंपदो यथा--कभ्णश्चासौ सप॑श्वनकृष्णसपंः । पीता चासौ लता च = 



भकरणम् | घुधा-दृन्दुपरती-डीकाद्वयोषेता ७१६ 

पुरोऽव्ययम् 1९199 पुरस्कृत्य ।। स्तं च ।९।अदे८। अस्तमिति मान्तमन्ययं 
गतिसंजञं स्यात् ॥ शस्तंगत्य || अच्छ गत्यथेवदेषु ।१।४।६६॥ अन्ययमित्येव ! 
अच्छगत्य । च्छोय, अभियुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थ. । अव्ययं किम् £ जल- 
मच्छं गच्छत्ति ॥ अदो ऽयुपदेसे 1 १19७०} अद्-कृत्य । अद्.कृतम् । परं अत्युपदेशचे 
भतयुदादरणम् , अदः कत्वा, श्रदः कुर ॥ तिसे न्तर्धो ९19७९} तिसेमूय । 
विभाषा कृञि 1१७७२ तिरसो ऽन्यतरस्याम् 1२) २१७२] सो चा स्याल्छुम्बोः। 

इति विग्रहे कणेमनसी, इति गतिष्वे “कुगति हति समासे सुब्टकि समासे, इति 
ल्यपि तुकि सुबादिकायेँ च छते “कणेहत्य-मनोहस्यः इति रूपे भवतः! पुर शति । 
गतिसंज्ञं स्यादिस्यर्थः । पुरस्करत्य । पुरः इस्वा इति विग्रहे "पुरोऽव्ययम्, इति दित्वे 
गतिः इति समासे सुभ्छकि समासे इति स्यपि तुकि सुबादिका्ये नमस्पुरसो 
शस्योः, इति विसगंस्य निस्यं सकारे “पुरस्कृस्यः इति रूपसिद्धिः) रस्त चेति । गतिसं् 
स्यादिति भावः! भ्रस्तगत्य । अस्तं ग्व इति विग्रहे अस्तं च, इति गतिश्वे छगतिः 
इति समासे सुष्टुकि ल्यपि तुकि सुबादिकायं शूपलिद्धिः ! नच्छगव्ये त । गतिसंक्ष 
स्यात् । ् च्छगत्य-अन््ोच । अच्छेत्यस्य 'अच्छंगव्यथं? इति गतिसंक्ताप्वे “कुगति? 
हति समासे “घुपो धातुः इति सुभ्टुकि “अच्छु-गस्वा, अच्छु-उक्स्वा? इति स्थिते 
'समावतेऽनभ्, इति स्यपि सुबादिकाये “अच्छगत्य? “अश्छो द" इति भवतो रूपे । 
श्रद इति । उपदे शभिन्नर्थैऽदो गतिखन्तं स्यात् । अ्रदःकल्य ¦ अदः ङस्वेतिं विग्रहे 
सुण्डुकि समासेऽन, इति ल्यपि तुकि सुबादिायं भवति रूपम् । निर इति । 

अन्तर्धौ तिये गतिष्वं स्यात् । तिरोभूय । “तिरो भूर्वा इति विग्र “तिरः इति गतिल्वे 
कुगति, इति समासे सुञि ल्यपि सुबादिकायं तिरोभूय इति प्रभवति रूपम् । 

विभावेति । तिरसः ऊजि वा गतिव्वमिष्वर्थः । तिरसो । सोपद्ाद्वित्यतः ^सः ईइत्यनुव- 
तंते, ङप्वोरिति, विसर्ज॑नीयस्येत्ति च । इण इति निषत्तम् , असम्भवात् । तस्सच्चियो- 
गात् ष इति च । तदाह--मो वा इुष्ोरिति । उपजकृष्येति । गलिखन्तापचे गतिश्चमासे 

मानाकायं करनेपर ) पुरोऽष्ययम््--एुरः° शस श्रग्यय् की गतिसक्चा शे । 

क्षस्तञ्च--अस्तम्” इस मान्त अभ्ययकी गतिसक्ञा दो । अष्डुं गस्यथं-- “च्छः इस 

श्रग्ययक्ी गतिसंज्ञा हो, गत्यथेर वातु भ्रौर वद् धातुके परे । अदोऽनुपदेशे-~ श्रदस्> चन्दकीौ 

गतिसंज्ञा हो, भनुपदेराम 
तिरोऽन्तरद्धो--.तिरसः राब्दकी गतिसन्ना हो, अन्तद्धि ( लिपना ) अर्थे । 

विभाषा--'छन् के योगम 'तिरस्'४म्दकी विकल्पते गतिसंश्चा हो । 

तिरसोऽन्य ~~ तिरस्) शब्द् सम्बन्धी विकतगेको सस्व दो, कवगं-प्रवगेके परे विकल्पने । 
क वि अव 

वीतलता । नोल च तडुगल चन वीलोत्पलम् । ड-नविरेषगोत्तरपदो यथ। ते याकरणश्वासी 



०० मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ तदुरष- 

तिर कत्य, तिरस्कृत्य, तिर कत्वा | उ पाञे ऽन्वाजे 1 १।४।७३। एतौ कचि चा गति- 
संज्ञौ । उपाजेकृत्य, अन्वाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्वा; दुबंलस्य बलः 
माधायेत्यथं ॥ सा्तात्पथरतानि च 1 रालज्छ छनि चा गतिसंज्ञानि स्यु" ॥ 
(च्व्यथं इति वक्तव्यम् ) 1 साक्षात्कृत्य, साक्षाक्छृत्वा । लवणंकृत्य, लवणं कृत्वा \ 
मान्तत्वं निपातनात् ॥ शअनत्याधावं उरसिमनसी 1९1819४ उरसिकरत्य 
उरसि कृत्वा, ्भ्युपगस्परेत्यथं । मनसिकृत्य, मनसि कत्वा, निधित्पेत्यथः । अत्या- 

धानसुषश्लेषणम् , तत्र न,-उरसि कृत्वा पाणि रेते ॥ मध्ये पदे निक्चने च 
1१1४15द्] एते कृजि वा गतिसंज्ञा स्युरनत्याधाने 1 मध्येकृत्य, लष्ये कृत्वा । पदे- 
कृत्य, पदेः रत्वा । निचचनेक्रत्य, निवचने कृत्वा, वाचं नियम्येव्यथं ।॥ निरथं 
हस्ते पाणाघुपयमने 1९७७७ करि 1 उपयमनं विवाहः । स्वीकारमाजमित्यन्ये ॥ 

क्वो सयप् । भन्वाजेङृत्येत्ि तथच । उपाजे, अन्वाजे इत्यव्यये दुबरस्य बकाधाने 
वतते । तदाह-दुबलस्येति । साक्लास्रथतीनि च । शेषपूरणेन सुत्रं ब्याखष्टे--ङृमि वेति 
घाकतादिष्यव्ययम् । च्व्ययं इति । अभूततद्धावे गम्ये सतीति वक्तभ्यमिस्य्थः 
छाक्ञात्छष्येति । अप्रस्यक्तं प्रस्यक्ञं ङष्वेत्यथः । गतिष्वपश्ञे क्टवो टयप । सुब्छकमः 
शङ्कथाह -मान्तत्वमिति । ख्वणम् , उष्णम् , शीतम्, उदकम् , आद्यम् , इति पञ्चान 

साकतास्रश्तिगणे मान्तव्वं निपात्यत इव्यर्थः । अनश्याधाने । उरसि मनसि इति 
विभक्तिभ्र तिरूपके भभ्यये गतिसंत्ञे वा स्तः अनत्याधाने । उरसि कृतेति । गतित्वपक्े 
क्टवो दयप । इहापि नाध्याघानं गम्यत इत्याह-निश्िव्येत्यथः । मध्येपदे । 

गतिस्वे तद्भावे च तयाणामेदन्तश्वं निपाध्यते । निवचनेकृत्येति । वचनाभाव 
कृष्वेश्यथः । तदाह--बाच निवम्येत्यथं इति ! वचनस्य षभावः निवच्नमू । अर्थाभावे 
अब्ययीभाव इति भावः । प'णौकृत्येति । कन्यां स्वीकतुं पाणि गृहीष्वेत्यथंः । ओषु 

उपाजेऽन्वाजे--विभक्िप्रापरू* उपाजे" भौर "अन्वाजे, निपातकी 'कृज्? कं योग मे गति- 
सकला हो, गिकरपते ! 'साश्ासश्वतीनि चः-"इऽय्थं इति वाच्यम्*--“करल्) के योगमै 
साक्षाव्श्ति गण्पटितक्री विकल्पते गतिसंज्ञा हो, च्व्यथे ( श्रभूत-तद्धाव अथं) में। 

अनत्याधाने---.क्रज्' कै योगम “उरसि श्रौर मन्तिः की विकत्थते गतिसंज्ञा हो 
श्रत्याधान ( उपररेष या सम्पक ) से भिन्न श्रथ । मध्ये पदे--पध्ये, पदे शरोर निवेचने 
की (कज, के योगम विकतपतते गतिसंज्ञा हो, श्रत्याधानसे भिन्न श्रमे । 

निस्य हस्ते--स्ते श्रौर पाणौ की "कञ्? के योगम नित्य गतिसंज्ञा हो, उपयम (विवाह 
भ क 

खसूचिश्च = वे याकरणखपचि. । मयुरो व्यंसकः = मयूरब्यस्क ( भ्यं सको धूर्तं ) 1 ३--उप- 
मानयपूवपदो यथा-शङ् श्व पाण्डुःनद्ध पाण्डुः । घन इव श्यामःन्यनश्याम, ¦ ए-~-उपमानो. 
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हस्तेकृत्य । पाणौकृत्य 1 श्राध्वं वन्धने 1१७७८) माध्वमित्यव्ययम् } पाच्ठंकत्य, 
धनेनाकूलं॑कृतवेत्यर्थं । आर्थनादिना व्वाचुकूल्यकरणे-पष्वं कृत्वा ॥ जीषि- 

कोपनिषदावोपभ्ये 1१1219६। जीविकामिव कत्वा, जौविकाृत्य \ चौपम्ये 
किम् ¢ जीविका कृत्वा । अरादिप्रहणमगत्यथम् । सपुरुष ॥ ( प्रादयो गताद्यधं 
प्रथमया ) } मगत आचार्यं -पाचा्य- । (अत्यादयः ऋन्ता्थं द्वितीयया) 1 
अतिकान्तो मालामिति विग्रहे । पक विभक्तिचापूवंनिपाते 11 २७७। विग्रहे 
यज्नियतविभक्तिकं तदुपसजंनं, न तु तस्य पूर्वनिपातः \ गोख्ियोर्पसजनस्य 
१९१२॥४८ उपजन यो गोशब्द. छ्लीग्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्व. । 
अतिमाल ।। ( अवादयः काद्य ठतीयया ) । अवकूष्टः कोकरिलया--श्रवकः 
किल- 1 पयाद्यो ग्लानायथे चतुथ्यी ) ! परिग्लनोऽध्ययनाय-पयध्ययन \। 
( निरादयः ऋन्ताद्यथं पश्चस्या ) ! निष्कान्त कौशाम्ब्या-निष्कौशम्बिः 1 

न्तत्वं च निपास्यते । प्राध्वं वन्धने । प्राष्वमित्यव्ययम् ¦! बन्धने गम्ये प्राच्वमित्य 
व्ययं गतिसक्तं स्पादित्य्थः । नीविकोपनिष । उपमैव धौपम्यं, तस्मिन् विषये 
जीविकाश्चब्द्ः उपनिषच्छुग्दश्च जो योगे गतिखंज्ञो स्तः । जीपरिकामिवेति । अज्ञनया- 
नादिज्ीवनोपायो जीविका, ताभिव अवशयं इृस्वेस्यथः । उपनिषदभिव कत्वे । उप 
निषद् वेदान्तभागः, तामिव रहसि ग्राह्यस्वेन द्श्वे्यर्थः । उपनिषत्कत्येति ! गतिस्लमासे 
कश्वो स्यप् । उभयत्रापि सुभ्टुक । तदेवे गति श्राद्यः दत्यत्चत्ययतिघमासा 

भपश्चिताः । ननु रतिम्रहभेनेव सिदध प्रादियहण भ्यथंमित्यतं जआह--प्रादियहणएसगत्य- 
रथमिति । निष्कौशाम्बिः । भत्र “निरादयः क्षान्ता पञ्चम्या” इति समासे सुपो खकिः 

या स्वौकार ) अर्थम । प्राध्वं बन्धने--न्धन श्रमे (छृञु? के योगे शरष्वम्” भ्रन्ययकी 

निलय गतिसंज्ञा हो ! जीवद्छोप--~जीविका श्रौर उपनिषत् की छन् के योग निस्य गतति- 

संज्ञा हो, उपमा श्रथमे । 
प्रादयो--गतावर्थम प्रादिक्षा प्रथमान्तके साथ निस्य समास दो । 
अव्यादयः--कान्ताचर्थं भरत्यादिक्षा द्वितीयान्तके साथ नित्य समाप्त हो 
एकूविमद्छि--विथ्र्मं जो नियत विभक्त्यन्त ३, उसकी उपसनेन सक्च! हो, परन्तु 

पूवंनिपात नदी हो । गोख्ियो--उपसजैत जो गोशब्द श्रीर खी भत्ययान्त, तदन्त प्रातिपदि 

ककरो हस हो ! भवादयः---कष्टाय्थने वृतीयान्तके साथ अत्रादिका नित्य समाप्त हो । 

पर्याद्यो--ग्लानाषर्थने चतुर्व॑न्तके साथ पयांदिका नित्य समास ह्यो 
निरादयः--करान्ताच्ेन पश्चन्यन्तके साथ निरःदिका नित्य समास हो 
१ 
रपद यथा-नरः सिद शवन्यनरपिदः। चरणः पद्जमिवन्चर्णपद्धनम् । ९--विषयपूवपदे 
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समयो वेला चा भोक्तुम् । मेवेति किम् १ अग्रे भोजं, अपरे युक्त्वा \ विभाषाभे- 
प्रयमपूर्वेष्विति क्त्वा णयुलौ । मा चान्येन च तुल्यविधानमेतत् ॥ ततीयापभर- 
लीन्यन्यतरस्याम् 1२२२९ उपदंशस्तृतीयायामित्यादीन्युपपदान्यमन्तेनान्ययेन 
सह चा समस्यन्ते ! मूलकेनोपदंशं भुङ्क--मूलकोपदंशरम् ! उपदंशस्तृतीयायामिति 
छल् ॥ क्त्व च २ ररर तृ तीया्रतीन्युपपदानि कत्वान्तेन सह चा समस्यन्ते! 
उचैकृत्य, उचैः कृत्वा ॥ छअव्ययेऽयथाभिपरेतास्याने कृञः क्त्वाणमुलौ 
तस्पुरुषस्याङलेः संस्याव्ययादेः ।५।७]८६। संख्यान्ययदेरल्यन्तस्म 
तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच् स्यात् । द॒ अङ्ली प्रमाणमस्य अङ्खलम् ! निरङ्ख- 
लम् ॥ अहःसवेकदेश्ासंख्यातपुण्याच रा्रेः ।शछारऽ। एभ्यो रत्व 
स्यात् 1 चात् संख्याव्ययष्देः । अदगरहणं हन्द्रा्थम् ॥ राजाद्ादाः पुंसि ।राघय२&! 
एते स्येन! अश रात्िधाहोरातर- । सर्वरत्र-! पूर्वरात्रः। संल्यातरात्रः। (संख्या एवं न 
पपदमञ्ययेन समस्यते । पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे नियमार्थमिदभित्याह-देवेपि \ मोक्तुभि- 
वि । अपि कारसमयवेरासु, इति सक्षमीनिर्देशाव् काठसमयवैखानासुपपद्. 
त्कमर् । तथापि कारदीनासुपपदसक्ता पुना वुस्यविभधानेनेव, न स्वमा । अतः 
कारदीनासुपपद्ष्वेऽपि न समास इत्ययः । ठतीयाप्रमूनीनीति ' दृतीयाश्ञञ्डेन "उवद" 
खस्कृती्याद्, इत्यारम्य “अन्वच्यानुलोम्ये, इत्यन्तसृत्रोपात्तान्युपपदानि विवद्धि. 
त्मनि । अमति, अभ्ययेनेति चानुवतते, एवकारस्तु नानुवतंते, अस्वरितस्वात् । भमे- 
स्येतद्भ्ययविेषणम् । तदाह--उ५दशस्तृतीयायामित्यादिना ! क्ता चेदि! चुदीयाप्रती. 
नीति पूवसूत्रमनुवतंते, क्षेति ठृतीया प्रथमा । चदाह--रतयेमि ! श्ग्ययेऽययेति । 
“अभ्ययेऽयथानिभेताख्याने छजः कत्वाणसुखो” इति सूत्रेणेत्यर्थः \, .सव॑रा्ः। सर्वा 
चासो रान्निश्चेति विग्रहे “विशेषण विशेष्येण इति समासे, सुपो छुकि, “खहस्स- 
कदेश» इत्यचि, भसल्लायाम् यस्येति छोये "रात्रन्ह्ाहाः पुखि” इति पुरसवे सौ, 1 १ 
खपपद, उसीका अग्ययके साथ समास हो! तृतीया--वूतीया प्रसृति उपपदका अमन्त 
अग्ययङ्े साथ समाप्त हो, विकल्पते ! क्त्वा च--दृतीया प्रभृति उपपदका क्लान्ते साथ 
भी स्मास हो, विकल्पते । ध 

तसपुषर्या --सख्यादि शरीर अ्न्ययादि अङ्ुतयन्त तस्ुरुषञे समासान्त अच्? प्रत्यय 
हो ! अहुःसदेंकदेश-- परादि भौर सर्याव्ययादि पूव॑पदक राति शब्दान्त तत्पुरुषे समा 
सान “भ्रच्" प्रत्यय हो) शत्राह्याहाः--रात्र, चह भौर अरः शब्दान्त जो दन्द रौर 
तरपुरुष वह पुंलिङ्गे डी हो । खस्यापूवं-सख्पापृवंक गराः शब्द नुपसक हे, 
` ˆ~----------------------------------------------------~-------- भौ 

विषवसी बुद्धिः) ६--अदच्षरणापूर्वपदोः यथा--विद्येव षन = ववाधनम् । ७-अव्ार- 
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रात्रं गिवम् ) । दिरात्रम् । अतिकान्तो रात्रिमू-अतिराच्ः ॥ सजाहःसखिभ्य- 
छर् ।५।७।६१९। एतदन्तात्तत्ुरुपा्व् ! परमराजः । शछ्रष्णसखः ॥ शअहघ्खोरेव 
1६18१७९८] टिलोप; । परमाहः ! अहो ऽह पतेभ्यः ।५।४।८८] स्दिभ्योऽदह- 

नूशब्दस्याह्यदेशः समासान्ते परे । अह्यो ऽदन्तात् ।लीशज अदन्तपूव॑पदस्थानि- 
मित्तादह्नो नस्य णः) स्वाह"  पूर्वाहः ॥ न संख्यादेः समाहारे 1५भप८ध 
अहोऽहादेशो न । द्यहः ॥ उत्तमैकाभ्यां च 1५191६० अहोऽहदेशो न 

उत्तमशब्दोऽन्त्याथैः । पुण्यशब्द्माह ॥ ( पुण्यखुदिनाभ्यामह्नः करीबतेष्ठा ) । 
षुण्याहम् । सुदिनाहम् । एकाहः ॥ अप्राख्यायामुरसः ॥५।७।६३। स्व । 

रुस्वे विसर्गे च तत्सिद्धिः । परमरानः। परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः । “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम् इति समासः । “राजाहमसखिभ्यष्टच्*” इति समासान्तष्टच् १ 
नस्तद्धिते", इति टिोपः। भहृष्टलोरिति। शेषपूरणेन सुतरं व्याचष्टे-रिलोप शति । 
देरिष्यनुवतेते, अछ्छोपोऽनः' इस्यस्माव् रोष इति चेति भावः । भहोऽह एतेभ्य शति । 
पूवसुतरे अहस्सवंकदेशसंख्यातपुण्यशम्दा निदः । तन्न चकारेण संख्याब्यये शजुश् 
3 अहनूशब्ढवजं ते सें एुतश्डुञदेन पराश्शयन्ते, नष्वहुरशस्दः, अषहुश्शन्दात् 

परस्य सहन् ्द्स्य तप्पुर्षे असस्भवादिध्यभिप्रेव्य व्याचष्टे--स्वांदिभ्य इति । समा- 
सन्ते पर इति । शृतत्त॒ प्रकरणारर्ड्धम् । प्रहठोऽदन्तात्. । "“पू॑पदाध्सन्तायाम्ः इत्यतः 
पू्पदढादिस्यनुबतेते। तच्च अद्न्तादिष्यत्र्वेति। “रषाभ्यां नो णः, इति षकारवजमनु- 
वतते । पूर्वपदादिष्यनेन पूर्वपदस्थादिति विवक्षितम् । तदाह-- भरदन्तपृवे ति । स्वाह 
शति ! स्वंमहरिति विग्रहे “ू्व॑काल' इति समाप राजाहस्सचिभ्यः, इतिं टच्? 
भन्डादेशः, णल्वं “रात्राह्नाहाः” इति पुश््वम् 1 अ्रहादैश इति । 'जद्ोऽद्नः, इव्यतस्तदनु. 
वतते इसि भावः ! पु यादमिति , पुण्यमहरिति विग्रहे विशेषणसमासः, खच , टिरोषः, 

जाहः सखिम्ः-- राजन् शछब्दान्त शरीर भन् रम्दान्त रस्पुरषसे समान्तान्त “च् 
प्रत्यय हो । अहष्ट--भदन् ष्छम्द की टिः का लोप ट ओर “ख? प्रस्ययके परे हो, श्रन्यके 
परे नद । अह्व, एकदेशं, सरूपात श्रौर पुण्य शब्दे पर “अहन्” शब्दको अहुः 
शमादेश्च हो, समाकान्त प्रत्यये परे । अहौऽन्ताव्--ग्रदन्त पूवं पदस्थ निभित्तसे प्र “भन्? 
शब्दके नकोरको णत्व हो । न खख्यादेः--समाहार्मे वतमान संख्परादि रदन्? छन्दको 
श्रहदिश नौ हो! उत्तमेकाभ्या--उत्तम अर्थाव् पुण्य शब्द भौर शक शब्दस प्र “श्रशन्? 
शब्दको ्रहदेश नदी दो । पुण्यसुदिना--पुण्य भौर खदिन शन्दसे प्रर जो भन् शण्ड 
वह नपुंसक लिंग हो । । । 

अभ्राख्या--भ्रयण्डया म उरःशब्दान्त तप्पुरषत्ते समासान्त "टचः प्रस्यय हे । 

गोत्तरपदो'यथा--पुरुषः कुर एव = पुरषकुअरः ।.८---कमिकोमयपदो यथाल्पीतश्चसो 
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छश्वानामुर “इव--अरोरसम् , सुल्योऽ इत्यर्थः ॥ ध्रामरकोटाभ्यां च तच्णः 
७६४५] ग्रामतक्षः । कौटतक्षः ॥ श्रतेः शुनः 1९181६६} चतिश्वो वराहः ॥ 
उपमानादप्राणिषु ।श]ध६अ श्रमाणिविषयोपमानवाचिनः श्ुनटच् 1 शाकः 
सेच-्राकर्षश. ।॥ उतरसरुगपूवीच सक्थ्नः ।४५।४।६८) चादुषमानात् 
उत्तरसक्थम् । शगसक्थम् ! पूर्वसकथम् ! फलकमिव सविथ-फलकसक्थम् ॥ नावो 
द्विगोः 1५।४।६8] दिनावम् । चरिनावम् ॥ श्र्धाच्च 1४181१००} अधैताचम् ५ 
श्लायाः श्राचाम् ।५५७।१०९। द्विगोर्थाच्च खायौषटज्वा । दिखयरम् , 
शयुप्यसुदिनाम्यां, इति कंटीबत्वम् 4 एकाईइ इति । एकमिति विदे “ूवंकार' इति 
समासः । यच्, टिलोपः । श्रमारधायाभिति । पञ्चम्यथें सप्तमी । अश्न प्रानं तद्वा्यै 

य उरश्श्द्ः तदन्तात्तसपुरषाहृ्च् स्यादिस्यर्थः अश्वानासुर श्व \ उरो यथा प्रचार्ब 
तथेव्य्थः । जद्षोरसमभिति । उरसृश्चब्देन सुख्यवाचिना षष्ठीसमासः । यच्, "परवल्छि 
कमः इति नपुंसकत्वम् । ग्रामकौयभ्यामिति। आमश्नोटाम्यां परो यस्वचनूशब्डुः 
तदन्तात्त्पुहषाहच् स्यादिस्य्थंः । भतेः शुन इति । अतीरयन्ययाव् परो यः रवनू- 
शब्दः तदन्तात्तःपुरुषाहच् स्यादिस्यथः । अतिश्व इति । श्वानमतिक्रान्त इति विग्रहः । 
"अत्यादयः, इति समासः । रचि, रिरो पः । श्वापेच्चयाधिकवेगवान् वराह इत्यथः! 
आकष; शवेवेति । शाङृष्यते ऊुसुखादिगतघान्यमनेनेत्याक्षंः ¦ पञ्ावयवदाख्विषे- 
घः । (उपमितं भ्यान्नादिभिः' इति खमासः। उच्, टिखोपः, जाकषंशचः, इति रूपय । 

उत्तरम्रमेति । उत्तर-सग-पूर्व-ए भ्यः उपमानाभ्च परो यः सक्थिशब्दः तद्न्वान्तद्पुङ् 

बाटच् स्यादिस्य्थः । उत्तरसक्थमिति । उत्तरं सक्थीति विम्रहः। वं खक्थीति विग्रहे 
पूर्वकाल, इति समासः ! एलकसकथमिति । पएलकमिव सक्थीति विग्रहे मयूरव्यं खका- 

दित्वास्छमातः। सर्वत्र एच्, टिखोपः 1 द्विनावमिति । समाहारद्विगुः, यच् , आवादेशः, 
“स नपुंसकम्” इति नपुखकय् । भर्भाच्चेति । अधंशब्दास्परो यो नोशब्डः, वद्न्ता्च- 

सुङूषाटुटजित्यथः । श्रपनावमिति । (अधं नयुसकम्' इति समासः । टच् + आावादेश्चः 

आम--याम शरोर कोरे पर तकन् शम्दान्त त्पुरुष्े समासान्त 'टचः प्रत्यय दो । 

अतेः शुनः--*भवि, से पर धन्? शण्दान्त ॒ततपुरुषसे समासान्त ॒९ब्/ प्रत्यय - हो 

उत्तर--उत्तर, मृग, श्रौर उपमान पू॑क “समिथः शब्दान्त ततपुरुषसे समासान्त "उच् 

प्रत्यय हो ! नादो द्विगोः--“नौः चब्दान्त द्विगु समासान्त च्" प्रत्यय हो, अतद्धित 

उच्\ । । 
अद्धा शब्दे पर नौ शब्दान्त तस्पुदषते समासान्त ब्, प्रत्यय दो ॥ 
खार्या दिय समासमं रौर श्रद्ध शब्दस पर खारी शम्द्ते समासान्त इच् प्रत्यय शो । 
= 
्रतिबद्श्च ह पीतमतिबद्धः ( आदौ पीतः पश्वाखतिवद्ध इत्यथः ) । स्नातश्चासावज्चुलिसन्च ऋ 
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द्विखारि । शर्धेखारम् , अर्धखारि ! डिजिभ्यामश्चलेः ।५।४।१०२] व्यजञलम् , 
द्यल्ललि ॥ ब्ह्यणों जननपदास्याचाप् ।*1१०५ बहयन्तात्तत्पुरुषास्चु । 

खरा ब्रह्मा सराष्टनह्मः ॥ कुमहद्यामन्यतरस्याम् ।५।७।१०९ ऊुबरह्मः ४ 
कुनह्या । अहाव्रह्म' ¦ महाबह्या 1 प्रकारवचने जातीयरः ! महाप्रकारो महाजा- 
तीयः ॥ छयश्नः संख्यायामबहयीद्यश्ोत्योः 1६।३1७अ आत्स्यात् । द्वादश । 
अदश । अवहुत्रीह्यशीत्योः किम् 2 द्विचा" ' शीति" ॥ ( प्राक्शातदिति 
वक्तव्यम् ) । नेह. दिशतम् ॥ अखयः ।६।३।४८ त्रिशब्दस्य. त्रयसदेशः 
करीवस्वं खोकात् । दथजलभिति । इयोरञ्जत्योः समाष्ठार इति विरहे हिगुः, रच 
“यस्येति चः “स नपुंसकम्? । द यजजलीति। समाहरे ह्विशुः ! टजभावे सत्ति नपुंसक 
ह्वष्वम् । ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् । अनपदे भवो जानपदः भावप्रधानो निर्देक्षः ॥ 
घरष्ट्रहा शति । बह विप्रः । सप्तमीति योगविभायाव् समासः टच् टिरोफः "परव. 
हिङ्गम्ः इति पुस्तम् । उक्ष इति । छुगतिप्रादयः, इति समाखः । श्चि रिरोषः। 
कुनह्मेति । ट्ञभावे रूपम् । महान्रह्म इति । महांश्चासौ जह चेति विग्रहः “सन्महत्” 
हव्यादिना समासः । “भान्महत” दत्याश्वम् । सवण दीर्वः } (कुमहद्धथाम्ः इकति 
श्च । रिखोपः, "परवर्छिङ्गम्ः इति पुस्स्वम् । महामहोति । ठज्ञमावे ङ्पम् । 
श्र्टादकश्ेति। अष्टौ दश चेति इन्रः! अष्टाधिका दृशेति वा। द्ि्ाश्ति। द्धौ 
बा त्रयो वेति विग्महः। 'सख्ययाग्यया? इति बहुनीदहिः । बह्तीहौ सख्येय इच्? 
इवि डच्। बडुन्रीहित्वादत्र दविश्ल्दस्य आश्वं न । दयशीतिरिति । हौ वा्ीतिश्चेति 
खमाष्टारह्ुन्ः । सखीर्वं रोकात् । अत्राश्चीतिपरक्छस्वात् दहदिशचब्द्श्याप्व न 
प्राक्श्तादिति । द्ुधष्टनः संख्यायाम्, इर्येतत् शतप्रश्टतिखर्याश्नव्दे परे न भवतीति 
रम्यमिस्यथैः । द्विश्तमिति । हौ च शत चेति समाहारद्न्द्रः । दथधिकं शत 
भिति वा। शवं द्विसहख्रमित्यत्रापि । तेखय इति । प्राक्शषताव्. सं श्याशज्दे उत्तरपदे 
चदतः त्रेः स्थाने व्रयस आदेशः स्यादिष्यर्थः। सन्धिवेखादिश्ु त्रयोदशेति पाठात् 

द्वित्रिभ्यां--'हिः शरीर भ्तरिः सब्दसे पर् भर्जल छब्दान्त दगु समास्तान्त टच पर्यय 

हो ! बरह्मणो जानवदा-- बह्यान्त वत्पुरुषघे समासान्त च्" प्रत्यय हो, समासे यदि 
लानपदत्व ( भ्रभुकदेशवासिल्व ) गोष होता हो । ऊुबरहदुभ्या-- क" रौर “मदत् से प्रर 
आद्य् शब्दान्त ततपुरसे समासन्त टच्? प्रत्यय हो, विकल्पते । ~ 

इथष्टनः--दि भौर अष्टन् शन्दको भात्व हो, सर्याके परे ! परन्तु बहुतरी श्मेर 
्ररीतिकरे परे भ्रात्व नदी इ ! भ्राक्दाता--शत्! शम्दसे पूवं जो संख्यावाचक शब्द, 
उनके परे हौ यह ( पूर्वोक्त ) भार हो। तेखयः--त्रिः शबम्दको श्रवस्! भदेश हो 

स्मौ तादलि्षः ( पूवं स्नातः प्वादनुलिष्ठः शत्यथेः ) ! १- मध्यमपदलोपी यथा--खकः 



भ्रकरणम् |] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्धयोपेता । ०ॐ 

स्यात्पू्ंविषये ! त्रयोदश ! त्रयोविंशति ॥ विभाषां चल्वारिङात्यश्तो 
सवषाम् 1६ २1४६। धष्नोस्त्रेव आयुक्तं वा चत्वारशिदादौ प्ररे । द्विचत्वा- 
रित्, द्वाचत्वारिंशत् । शष्टचत्वारिशत , ष्टाचत्वारिशत् । त्रिचत्वारिशत् , 
त्रयश्वत्वारिशत् \ एवं पचाशत्-षष्टि-सपति-नवतिषु ॥ परवलिङ्खं दन्द्रतत्पुर- 
षयोः 1२}७1२द। कुक्ुटमयूयाविमे । मयूरीङ्क्ुटाविमौ \ अर्धपिष्यलो » ( द्विश॒- 
मष्तापन्नालंपूचंगतिसमासखेषु न ) । प्सु कपालेषु संस्कृतः पश्चकपालः 
पुरोडाश. ! प्राप्तो जीविका--मराप्तजीविक । अआअपन्नजीविक. ! अलंकुमारिः । अत॒ 
एव ज्ञापकात् समास. । निष्कोशाम्बि ॥ पुवंवद्श्ववडवौ [रीधोरज दित्व- 
मन्त्रम् । अश्ववडवौ । अश्ववडवान् ॥ शपथ नपुंसकम् २७३० तत्यु- 
रुष इत्येव । अन्यत्र तु अपयो देश ¦ कतसमासान्तम्रहणाच्रह,.--अपन्थाः ॥ 
( अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियामिश्रः ) प्मूली 1 ( श्राचन्तो चा ) १ 

सकारान्तोऽयमादेश्च इति भावः । त्रयोदशेति । श्रयश्च दु चेतति, ज्यधिक्ा दुरोति 
वा विग्रहः) सुब्कि त्रिश्चब्दस्य ज्रयस्, स्त्वम् , उच्वम् , दगुणः \ प्व, 
त्रयोर्विशतिरिश्यपि । सवेंषामिति । इवष्टनोखेश्वेव्यर्थः । पवंवदश्ववड्वौ । शश्वच 
कडवा च इति इन्द्रं परवरिलङ्गं बाधित्वा पूववरल्रिङ्धार्थमिदम् । अश्ववदवाविति 
इनः पूवंपदस्य ल्ग रमते इत्यथ वहुवचने विभक्स्यन्तरे च न स्यादिष्यत 
-आह--दविसवमतन्तमिति । श्रपथ नपु सकमिति । न पन्था इति विग्रहे नजुखमासे ननो 
नस्य रोपे “छक इत्यश्रस्यये टिरोपे अपथश्चड्दुः, से नपुसकमित्यर्थः। परवर्लिङ्ग- 
तापवाद्ः । तत्पुरुष इत्येवेति । “परवरिर्ङ्गमर* इस्यतस्तदनुष्ठत्तेरिति भावः । भकारा- 
न्तेति । भकारान्तसर् उन्वरपदं यस्येति विग्रहः । “ख नपुखकस्” इत्यस्यापवादः ४ 
पच्चमूलीति । समाहारद्विगुः, खीत्व, “द्धिगोः' इति डीप् । भाबन्तो वेति । सिया 

पूवं (सत्र तथा वातिक ) के विषयमे । विभमाषा-द्धि, अष्टन् भरति शब्दको आयुक्त 
( आत्वादि ) कायं विकरपसे हो, (शवसे पूवे) चस्वारिशत् प्रसृति सर्यावाचक चब्दके परे । 

परवल्धिङ्ग--द.द भौर तत्पुरुषे प्र पदकी तरह ह्यो लिङ्ग हो! 
्वियुप्राप्चा--दवि य समास श्रौर् प्राप्त, भरापल्च तथा भ्रलम् पूवक समास शनौर गरि 

समासको पर पदकी तरह लिग नदीं हो ¦ पूवंवदुर्व~- भन भौर वडवाको तत्पुरष समा- 
सम पुवंपदके समान द्यी लिग हो ! शदथ "अपथ शब्द तत्पुरुषे नपुंसक लिगं दो। 
अकारान्तोत्तर--प्रकारान्तोत्तर पदक द्वियु, लीलिग हो । जाबन्तो बा--पागन्तोत्तर पदक 
द्विश, विकत्पस्षे खीलजिग हो । 

प्रियः पाथिव. = शाकपाथिवः । देवपूजको बाह्मण .=देवनाह्यणः । इति केवकः कर्मधारयः 



४०८ मभ्यसिदान्तकोस्तदी- 

प्रच खदम् , पचखद्वी ।॥ ( पाच्रायन्तस्य न ) 1 पचपात्रम् । तिभुवलम् । 
चतुयुंगम् ॥। या बाहुस्ये 1२७२२ छयान्तस्तत्पुषो नपुंसकं स्यात् पूर्व- 
प्रदाथेवाहुल्ये । इ्ूुणा छाया-इश्चच्छायम् ॥ सभा राजा-ऽमयुष्यपूचो । रार] 
राजपर्यायपूर्वोऽमयुष्यपूचश्च सभान्तस्तस्पुश्षो नपुंसकं स्यात् । इनसभम् । ईशवर- 

खभम् । अमयुष्यशब्दा ख्ढ्या रस्त पिशाचादीनाह् । रक्षसभम् । पिशाचसभम् ॥ 
विभाषा सेनासुराच्डायारालानिसानाम् ॥२।४२५ एतदन्तस्तत्युष 
क्रीबं चा। ब्रा्षणसेनम् । ब्राह्मणसेना, इत्यादि ॥ अशाला च }२]9रः 
संघातार्थं या सभा तद्न्तस्त्युरुषः बं स्यात् । च्रीसभप् , च्रीसंघात इत्यर्थः । 
अशाला किम् १ ध्म॑समा, धर्मशालेत्य्थ. ॥ अधंचः पुंसि च ।राभ३१। 
श्धचाद्थः पुंमि ज्ञीवे च स्यु" । अर्धैः, अर्धम् । एवं प्वजतीर्थशरीरमण्डपयूष- 
द्रेहाङ्कशकलशसत्रपात्रादय. सामान्ये नपुंसकम् । श्दु पचति । आत कमनीयम् ॥ 

इति तत्पुरुषसमासम्रकरणम् । 
006 

वेति वक्तब्यभिष्यथंः । पञ्चवट्वमिति ! समाहारद्िगुः । नपुंषकस्वे हस्वः । पञ्- 
खट्वीति । उपषजनहस्वष्वे ्द्न्तवाव् "द्विगोः इति ङोषए्। पात्रा्न्तस्य नेप । 
पात्रादिगणः । तदन्तस्य समाहारद्विगोः न खत्वमिति वकच्छव्यमिष्यर्थः। पञ्चपात्र 
भित्यादि । खीत्वाभावे स नपुषकम्” इति नपुखकरवमिति भावः। इति तत्पुरुषः ॥ 

"©+ ©) /2>-“ 
1 वा ० 

पात्रा्यन्त्ष्य--मान्राचन्त द्वियु समाप्त स्रालिगम्रं नहीं हे । इाया--दायान्त 
तस्पुरुष नपुसश्च लिंग दो पूवर पदाथके बाहुल्य । सभाराजा-तजप्याय पूवक शरीर भमनुष्व 

धुवक समाक्तान्त तत्पुरुष, नपुंसकलिग दो । विभाश--पेनाबन्त तत्पुर विकटपत्ते नपुक्ष- 
क लिग दो । अश्चाखा च-~--सच(ताथेक समाशब्दान्त तव्पुरूषं नपुंसक सिंग हो । 

अद्धंचा--मदःवादि गणपठित श्वब्द'पर्लिग भौर नपुंसक किंग दं । 
'स्रामान्ये--सामान्य्मे नपुंसक दो । श्रथात् किसी क्षिग विदचेषको विवक्षा नदी करके 
केवल लिंग सामान्यद्री षी वक्क्तहोतो नपुंसक क्गिहो। 

इसप्रकार शन्द्ुमतो टीकामे तत्पुरुषसमास प्रकरण समाप्त हुश्रा। 

1 
थ हिरुः । त्रयाणां लोक्षानां समाहार त्रिलोकी । च्रयाणां भुवनानां समाहारः 

त्रिभुवनम् । चतुणी युगानां समाहारः = बतुयुगम् । प्च्चानां गवां समाहारः = प्रणवम् । 

"अण्णा करिणां समाहारःनपटकरि । द्दश्चानां षेनूनां समाश्रच्द्वादशधेनु । पञ्चानां सर्र 
समाहारः = पश्चघतरित् । इति तरपुरुष्ः । 



अथ बहुत्रीरिसमासप्रकरणम् । 
शेषा बहुव्रीहिः ।२।२।२३] अधिकारोऽयं पराग्धनद्रात् ॥ शनेकमन्यपदाथै 

रारा२७। अनेकं प्रथमान्तमन्यपदधं वर्तमानं वा खमस्यते स बहुवीहिः ॥ सत्तमी- 
विश्येषणे बडु ब्रीद ।२।२३५। सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहौ पूर्व॑ स्यात् ४ 
हलदन्तात्लक्तम्याः संज्ञायाम् ॥६।३।६। इलन्ताददन्ताच सप्तम्या शलुक् ह 
कर्ठेकालः । श्रत एव ज्ञापकाव्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । आप्तसुदकं थं स प्राप्तोदको 
भरामः । ऊढरथोऽनड्वान् ¦ उपहृतपश. शदः । उद्धृतौदना स्थाली ! पीताम्बरो इरि! 

,येषो बहुतर हिरिवि । उक्तादुन्यः दोषः! “द्वितीया भित” इत्यादिना ( शाखेन 7 
यस्य तिकस्य ( विभक्तेः ) वि्िष्यसमासो नोक्तः स शेषः, प्रथमान्त इत्यथः} 
कण्डेकाटः । कण्ठे काटः इत्यत्र “अरेकमन्यपदार्थ, इस्यनेन ( ज्ञापकात् ) बहुत्र 
हिखमासे, “सक्चमीविशेषणे बहुत्रीहौ» इति सप्तम्यन्तस्य पूवेनिपाते, क्षमाषसषासरा 

शेषो बहुत्रीहिः---दन्द समासते पूवं बहुतरीशिका अधिकार है। 
नोटः-उहव्ीहि मासमे जितने समासत विधायक सत्र है, समीपे समासके साथ दी 

सथ बहुनी हिसक्ना भी होगी । त 
धनेकमन्य~-भ्न्य पदाथ वतमान जो श्रनेक प्रथमान्त वे ( परस्पर) समस्त ह, 

विकर्पसे ओर वह समस बहुवीहि स्वकं हो । 
नोटः-जिन समस्त ख्दोमरं किसतीकी प्रधानतानदो, प्रत्युत समस्त श्चन्दसे कोड 

विद्ेष अथ प्रतिभासित हो जाय, उसे बहुव्रीरि समास कदते दै । जेसे- पीताम्बर, पीला 
हो श्र॑बर जिसका ( बिष्णु भगवान् ) ! चन्द्रमुखी-चन्द्र-सः मुख हो जिसका ( सुन्दरी खी ) 
श्त्यादि । बहुवीहि समाक्षसे निष्पन्न विद्येषणमे विश्चेषणसूचक प्रत्यय प्रायः नदीं रहता! 

जैसे-'निधंनः शौर "निरपराधः । बहुत्रीदिमें “निषनी"ः अर ननिरपराषीः हो जाता है। 
शब्दान्तरकपै विश्चेषणएता या विदोष अथं नदी होने पर बहुत्रीहि समासे शब्दं यत्र तत्र कम- 
श्रारय व द्विगु समासमं परिणत हो जाते र! मेसे-- "पीताम्बरः यहां "पीला वल्ल" फेस श्रथ 
सेने पर ( पीतश्वासौ श्रम्बरः ) कमंधार्य समाम होता ह! एवं “तुजः का रथं "विष्णु" 
न होकर श्वार ञुजायैः रेसा श्रथं होने प्र ( चदुर्ण अजानां समाहारः) दिय समास 

दोता ह! ( श्रीर बाते समासचन्धरिका (१) टिप्पणी देडो ) 
सप्तमी विक्षेषणे--सप्तम्यन्त तथा पिशेषणका बहुव्रीहि पूवं निपात हो ! 
हखन्ताव्-संकञ्मे हलन्त श्रौर श्रदन्तसे पर सप्तमोका लुक् नहीं हो । 
व क 1 

८९.) प्रायेण समाप्तघटकपदार्थान्यपदाथंभ्रघानो बहुव्रीहिः । ( दिता इत्यादौ समा- 
सथरक्पदारथप्राधान्यात् प्रायेरेत्युक्तम् ) स पश्चविधः । सामान्यलक्वणः, संख्योत्तरपदः, 

अन्तसलविषयकः, व्यत्तिहार विषयकः, छखदयोगपिषियकश्चेति! तत्र सामान्यलक्षणो देषा 



१० मधभ्यसिदान्तकासदी-- [ बहुव्रीहि- 

वीरपुरुषको प्रामः ॥ ८ प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्ये वा चेत्तरपदल्तपः ) । 
भ्रपतितप्ैः प्रपर्णः ॥ (नजो.ऽस्त्यथानां वाच्ये वा चेात्तरषदत्तापः) । भ्रवि- 
यमानयुत्रोऽपुत्रः ।! खिया, पुंवद्धाषितपुस्कादनूङ् समानाधिकरणे सिया 
अपूरणीपियादिषु 1६३1281 उन्तरपुस्कात्पर ऊडमावो यत्र॒ तथाभूतस्य ल्ीवाच- 
कशर्दस्य पुंवाचकशब्दस्थेव रूपं स्यात् समानाधिकरणे खीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 

तिपदिकसंज्ञायां “हरुदन्तार्षघ्ठम्याः संक्तायाम्” इति स्षम्याः अट्करि, सुपो छंकि, 
समुदायास्सौ, र्ते विस च तत्सिद्धिः । वीरपुरुषको याम. । वीराः पुरुषाः यस्मिन् 
इति विग्रहः । अत्र “अनेकमन्यपदार्थे” इति समासे, सुपो लुकि, “शेषाद्विभाषा 

इति कपि, सञदायास्सौ, श्वे, विग च तत्सिद्धिः । प्रादिभ्यः । प्रादिभ्यः परं 

यद्धातुजप्रङृतिकूपरथमान्तं तस्य अन्येन प्रथमान्तेन बहु्रोहिवांश्यः, तत्र बडुवीहौ 
रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजश्य कोपश्च विकस्पेन वाच्य हत्यर्थः । मपतितपणे 
इति । श्रङ्कष्टं पतित प्रपतितम् ! “प्रादयो गताय इति समासः । प्रपतितं षणं 
यस्मादिति बहुघ्ीहिः 1 प्रपणं इति । भ्रपतितेति पूवंपदे धातुजस्य उत्तरपदश्य रोपे 

-रूपम् ! ननोऽस्स्यथानाम् । नभः परेषामस्त्यथंवाचिनां सुबन्तानां उटुनीहि्वाश्यः। 

तत्रास््यर्थवाचिनापु्तरपदभूतानां ङोपश्च वा वक्तभ्य इत्यथैः । अविवमानपुत्र शति । 

न विध्यमान इति नन्माखः । नजो नरोपः। अविद्यमानः पुत्रो यस्येति बहुबीहिः। 
पुत्र इति ! अश्टयर्थकवि्यमानश्ब्दुस्य रोपे रूपम् । लिया: पुंवत् । भाषितः पुमान् 

यस्मिन्न परृतिनिमित्ते स भाषिवपुस्कशब्देनोच्यते । तस्य प्रतिपादको यः शब्दः 

सोऽपि भाषितपुंस्कः 1 ऊङोऽभावोऽनुड। भाषितपुस्कादन्ङ् यस्मिन् खीशब्दे स 

आषितपुस्कादनूडखी ब्दः । खियामिति सप्त्यन्तमपि न सखीग्रव्ययपरं किन 

-ख्ीङिङ्कपरम् । तञ्च “अलुगुत्तरपदैः” इस्यधिङृते उत्तरपदेऽन्वेतिं । तदृाह--लीलिङ्ग 

प्रादिभ्यो--प्रादिकते पर जो घातुज ( पतितादि ), तद्पमङ्तिमूत जोप्र थमान्त, तदन्त 

जो प्रपतितादि पद, उनका पदान्तर खाथ समास शे श्रौर प्रादित पर पतितादि उत्तर 

"पदका विकल्पसे लोप हो । 

नजो--+नल्' से पर छरस्स्यर्थक सुवन्तोंका वहुबोहि समास शे, भौर उत्तरपदस्थ अस्व- 

"पर्थक शरन्दोका विकत्पसे लोप हो । 
सख्याः पुंवव्--मावित पुंस्कसे पर ऊङ् प्रस्ययका अमाव ३ जिक्षमै, फेस नोल्ी- 

चाचक शव्द, उसका पुवाचकके समान रूप हो, समानाधिङूर्ण खलीलिग उत्तर पदके परे 4 

बिन्तु शूरम प्रत्ययान्त श्रीर् प्रियादिके परे यद पुवद्भाव न हो । 
क 
समानाविकरसो व्यविकरणश्च ! तत्न समानाधिकरणोऽपि देषा द्विपदो; बहपदश्च । स दिवि. 

खोऽपि अस्वे षिविधः दिती यायडुवोदिः, वती पाबहुत्रोहिः, चतुथीहुत्रीदिः, पञ्चमीनहुनीरिःः, 



भकरणमू ] सुधा-इन्दुमती-रीकाद्योषेता । ११ 

प्रियादौ च परतः । मोल्नियोरिति हस्वः । चित्रयुः । श्पवद्धायंः । अनद्य 

किम् १ वामोरूमायंः । पूरण्यां तु ॥ छप्पूरणीप्रमाण्योः ।५।६।११६। पूरणाय 
भत्ययान्तं यत्जञीलिङ्गं॑तदन्तात्प्रमाण्यन्ताच्च बहुतीहेरप् स्यात् । कल्याणी पमी 
यासा रात्रीणां ताः-कश्याणीपश्चमा रात्रयः \ चरी प्रमाणी यस्य स-स्लीपमाणः । युंच- 
दधावप्रतिषेयोऽप्प्रत्ययश्च प्रघानपूरण्यामेच । रात्रिः पूरणी वाच्या चेच्युक्तोदाहरणे सुख्या ॥ 
अन्यत्र ठु-नद्यतश्च ।५8१ ५३] नयुत्तरपदाद्दन्तोत्तरदाच्च वहुत्रीहेः कप । 
पुंबद्धावः ॥ कैऽशुः 1७181१२} हस्वः ! इति परापत ॥ न कपि। 9 ४।१४। अणो हस्वो 
न! कल्याणप्चमीकः पक्षः । रत्र तिरोदितावयवमेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थ॑तया रात्रिर 

उत्तरपदे इति । वरव इति ! चित्रा गावो यस्येति विग्रहे बहूनीहिसमासे सु्डुकि 
सति अनेकमिति प्रथमान्तनिर्दिष्टतया, विरहे नियतविमक्िकुतया चा उपल्षजंनष्वे 
सति चित्रगोश्चब्दे ओकारस्य “गोखियो.» इष्युकारो हस्व इत्यथः । चित्रयुः ! 
चित्रा गौर्य॑स्य इति विम्रहे “अनेकमन्यपदार्थे” इति समाघे सुपो उक, “सिया 
चुवद्धाषितपुस्कादनृडः समानाधिकरणे च्ियामपूरणीप्रियादिषुः› इति “चित्रा? इत्यस्य 
षुवद्धावे सोश्चञ्दस्य “गोश्ियोर्पस्जनस्य, इति हस्वस्वे विभक्तिकायं च तरिखद्धि । 
रूपवद्धाथंः । रूपवती भार्यां यस्य इति विग्रहे “अनेकमन्यपदार्थे, इति बहूनीह 
समाप सुपो लुकि, “चयाः पुंशद्धाषितपुस्कादन्डः' इति पूवपद्स्य पुवद्धावे, उत्तर 
पदस्य “गोञ्धियोरुपसर्जनस्य इति हस्वत्वे विभक्तिकायं च तत्सिद्धिः । नचतश्च । 
नदी च ऋच्चेति समाहारदन्दराप्पन्नमी । "बहुनोहौ सक्थ्यचणोः' हष्यतो बहुवीहा- 
विव्यनुषृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते । तदाचिष्चमुत्तरपद नचुद्धथां विशेष्यते । तदन्त 
विधिः। "उरःप्र्डत्तिम्यः' इत्यतः कबित्यनुबतते । तदाह---त्तरपदादिति । नथ 
न्तोत्तरपद्ादित्यथेः । हस्वः स्यादिति । शृद्प्राम्” इत्यतस्तदनुषत्तरिंति भावः { न 

कपि। अशो हर्त इति । ेऽणः, इत्यतः शशदुप्राम्” इस्यतश्च तदनुधृत्तेरिति भावः । रात्रिरॐ 

अष्पूरणी---पूरणाथं प्रत्ययान्त जो खीलिग, वरत बहु ्ोदिसे ध्मर् प्रमाप्यन्त बहुतरी. 

दिते समासान्त “श्रप' प्रत्यय हो । मद्यतश्च--नधम्तरपदक भौर शदन्तोन्तरपदक बहुब्रीहि 
समासान्त "कप? प्रत्यय हो । 

केऽणः--°कः प्रत्ययङ़ परे (रण! को हस्व हो । नं कपि -- “कप्, प्रत्ययके परे शरणः 

वष्ठीवहुनीदिश्वेति । हितीयाबहवीहियंथा- प्रा्ठज्दक यं स प्राप्तोदकः ( मामः) । गच 
कदधः धिद्ो य स गतनरर्टाह. (करी) । 

तृतीयाबहूबीहियं था--जिवः कामो येन सः = जितकामः (श्चिवः) । भ्रजिता विख्याताः 

संपत् येन सः = अजित विश्यातसम्पत् ।! चतुर्थबहूबीहियथा--उषहतः पशुः यस्म खः = 



१२ मभ्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ बहुब्रीहि- 

पधानम् । बहुकर्तकः। च्रियादिषु किम् १ कल्याणप्रियः। श्रिया) मनोज्ञा + 
कृ्याणी । सुभगा । दुर्मगा } भक्तिः । सचिवां । स्वसा । कान्ता । क्षान्ता । समा 
चपला । दुहिता । बाला ! वामा । ्रवला । तनया । (सामान्ये नपुंसकम् ) । ददं 
भक्तियस्य सः-टढभक्तिः । ख्रीत्वविवक्षाया तु-द्ढामक्तिः ॥ तत्तिलादिष्वाङू- 
छुचः ,६।३।३५। तसिलादिषु छत्वसुजन्तेषु निया पुंवत् ! परिगणनं कतेन्यम् । 
त्रतसौ । त्रपूतमपौ । चरयूजातौयरौ । कल्पन्देशीयरौ । रूपपपाशपौ। थाल् 1 तिल् 
श्यनौ । एषु परेषु स्वियाः वत् । बहीषु इति बहुत्र ! बहुत इत्यादि ॥ (व्वतलो- 

शंरवचनस्य) शुक्लत्वम् ! शुक्लता? (भश्य।-ऽहे तद्धिते) । दस्तिनीना समूहो 
“हास्तिकम् \ श्रे किम् १ रौदिशेयः (कुकङुध्यादीनामण्डादिषु)  कव्कुराण्डम् । ` 
0 
प्रधानमिति । रात्रेः तस्वेक्षामावाव् अप्राघान्यमिति भावः । बहुकतृकं इति । बहवः 
कृति यस्येति विग्रहः । कल्यासीप्रिय इति । कल्याणी त्रिया यस्येति विग्रहः ¢ 
तसिलादिष्विति । “स्याः पुवव्, दष्यजनुवतते । आ छवसुच इत्याहः जमिषिध्यथकः> 
तमभिभ्याष्येव्यथः । तदाह - तसिलादिषु क्ृस्वुजन्तेभिति । "पद्धम्यास्तसिङ' इत्या 
इभ्य “संख्यायाः श्ियाभ्याच्त्तिगणने छस्वसुच्ः इ्येतस्पय॑न्तसुत्रविहितेस्विस्यथंः । 

परिगणनमिति । अजब्याप्यतिग्याक्षिपरिहारायेष्य्थः । वद्ठीषु बहुत्र इति । बहीघु इत्यथ 
बह्धीशब्दात् सक्तम्याख्रट्, इति न्रछि पुवश्वे डीषो निषत्तो बहुत्रेति रूपमित्यथः । 
बधत इति । 'पद्म्यास्तसिद्' इति बह्वीक्षब्दाव् तविट् , भुवश्वात् ॐीषो निघुत्ति- 
रिति भावः । उतलोरिति । स्वभ्रव्यये तद्प्रत्यये च परे गुणोपस्जनद्रभ्यवाचिनः 
युवस्व वक्छब्यमिस्यथः । भस्याठे इति ¦ ठभिन्ने तद्धिते परे द्याः पुवश्व वक्तभ्य- 
मित्यथः । प्ररिगणितेष्वनन्तर्मावाद्ूखनम् 1 दास्तिक्मिति । (तस्य समूहः इत्यधि. 
कारे “भवित्तदस्तिधेनोः इति उक् । रस्येकः। पुवस्वे सति नान्तरुकषणङीपो 
निषत्तिः । "नस्तद्धिते" इति टिष्टोप इति भावः । रौध्िय इति । श्वर्णादनुदात्ताव् 
इति रोहितशब्दात् ङीप् , तकारस्य नकारश्च । रोहिण्याः अपस्यमिस्यथं शकछीम्योः 
उक् एयादेश्षः। “भस्य इति पुवप्वे ङीञ्वकारयोः निशत्तिः स्यादिति मावः । डुक 

छो हस्व नहीं हे । 
सखामान्ये-- सामान्य लिगकी विवक्तं नपुंसक्र हो । 
तसिलादि-स्िलादिसे कृतदुच् पयंन्त प्रत्ययके परे स्नीवाचक शब्द का पुंवद्भाव हो ¦ 
सवतरोगु ण~-^त्वः भौर तर भत्यये परे युणवाचक शब्द को पुंवद्भाव दो ! 
अस्याऽढे--मसंक्ञकको पुंवद्धाव हो, धः प्रत्ययभिन्न तद्धित प्रत्ययॐ एर । 

, ऊुङ्कटथादीना--उक्छदी रादि शब्दको पुंवद्भाव हो, अ्रण्डादि उत्तर पदके परे । 
मि ज 

खषडतपश्चुः ( शद्रः ) + प्रदत्ताः घुन्दरा श्रना यस्मै समन=प्रदत्तुन्दराश्वः । पञ्चमीवहूत्रीहिः 
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सृगपदम् । श्टगश्चीरम् । काकशावः ॥ कथङ्पमानिनोश्च 1 ६।३।३६ पवत् । एनी- 
वाचरति-एतायते \ श्येनीवाचरति-श्येतायते । दशंनीया खयं मन्यते-दशंनीयमा- 
निनी ॥ न कोपधायाः ।६।३।३७। स्तिया" पुंवत् । पाचिक्नामायं । रधिकाभायः 
मद्विकायते। मद्िकामानिनी 1 (को पधप्रतिषेघे तडि तवुग्रहप्) । नेह,-पाकमायः। 

टय(दीनान्निति पुषस्वं दन्तन्यमिति शेषः । असमानाधिकरणा्थमिदमिति सूचयन् 
षष्ठीवमाल्मुदाष्रति-ङक्डुस्यः अण्डमि^ । पुवस्वेन जातिरक्णदीषो निश्चुतिरिति 
भावः । स्यड -1।ननोदवेः । च्यः मानिनि च उत्तरपदे परत इव्यथः। एनीवति । 
एता चिन्रवर्णा । व्वर्णाद्नुदात्ताः इति डीप् नक्ारश्च । “उपमानादाचारेः इत्यन्चुव- 
तमने, "कतुः क्यङ् सखोपश्चः इति एनीशब्दात् क्यःडः पुक्वे डीञ्नत्वयोनिषटत्तौ, 
'अङ्ृत्ाव॑घादुकयो.” इत्ति दीर्ध (एताथवेः इति रखूपद्भ् । रथनीवेति । श्येतश्चब्डुः 
श्वेतपर्यायः । क्यङ्ादिःपूर्ववव् । दश नोयमानिनीात । दश्चनीयामिति द्वितीयान्ते उपपदे 
सुप्यजातौ णिनिरिष्यजुबतंसाने (मनः इति णिनिप्रत्ययः, उपपदसमासः, 
सुष्टक् , अलमानाधिकरणेऽपि सनिनचन्दे उपपदे परे अनेन पुकसवे रापो निष्त्तौ 
"ऋन्नेभ्यः, इति डीपि द्केनीयमानिनीति रूपम् । पाचिकरानाय इति । पाचिका 
भायां यस्येति विग्रहः । पचो ण्वुद् । अकादेशटाबिश्वानि, पुंक्त्वे टाबिस्वयोनि- 
श्त्तिः स्यात् । रसिकेति । रसोऽस्यास्तीति रसिका, “अतं इनिठनौः इति उन् । 
रस्थेकः । टाप् , पुवस्वनिषेधः । पुवष्वे छु टापो निषत्तिः स्यात् । मद्विकप्यते इति । 
मदार्ये देशविशेषे मवा मद्वि, "मद्रक्षञ्योः कन्” टाप् इच्वस् । मद्िष्ेवा चरती. 
व्यथः । "क्यङ्मानिनोश्च, इति पुवच्वं प्राक्षमिहं निषिध्यते । मद्विकामानिनंःनि | मदधिकां 

मन्यते इत्यर्थे "मनश्च इति णिनिः । उपपदसमासः । इहापि श्यङ्मानिनोश्चः इति 
युवरव प्राप्च निविभ्यते । उभयन्नापि पुद्चे टावि्वयोनिष्त्तिः स्यात् । तद्धितवग्रह- 
णमिति । तद्धितसम्बन्धी इुसम्बन्धी च यः ककारः तदुपधायाः दिया न पवस्व 
भिति रुकति । मद्विकायते इति ठद्धितकोपथोदाहरणसर । पाचकाभायं इति तु 
बुखम्बन्धिकोपधोदाहरणसम् । पकेगि । अय तद्धितस्य इुप्रष्ययस्य वा न ककारः 

` क्यङ्मानि-त्य ओर मानिन परत्ययके परे खीवाचक शब्दको पुवद्भाव हो) 

न कोपघायाः--कोपव खीवाचङ छब्दको पुवद्भाव नदं हो । 

क्छोपधभ्रतिषेषे--कोपषके पुवद्धाव प्रतिषेध तद्धितका श्रौरण्वुः काही ग्रहण हो, 

य॑था~-उद्षृत श्रोदनो यराः सा = उदुधृतौदना (स्थाङी) । सम्पादित भूरि घन यस्मा- 
तत् = सं पादितभूरिधनम् 6 चातुयंम् ) 1 वष्टीबहुनीहियंथा, पुद्िङ्क---पीतमम्बर य॒स्य 

सः = पीताम्बर ( विष्णुः )। प्को ग्रामो ययोस्तौ = एक्मामो ( पान्थो ) एकतो + यरयेषं 

ते = एकयुरव. ( क्षिष्याः ) । खीशिष्गे--्क वख यस्याः सा = रत्वखा (खी )। पकं 

२२ मण 
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संज्ञापूरण्योश्च ।६।३।३६। न पुंवत् 1 दत्तामार्यः । पव्वमीमार्थः ॥ दद्धिनिमि- 
तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे ।६।३।२३६॥ वृद्धिशब्देन विदिता या शृदधिस्तडेत॒ 
यस्तद्धितोऽस्तविकाराथस्तदन्ता छी न पुवत् । घौष्नीभायेः । रक्ते तु-काषायकन्थः ॥ 
विकारे ठ -देमयुद्रिकः ॥ स्वाङ्गाच्चेतः ।६।३। ०८1 स्ाज्ञा् ईकारस्तदन्तात्ब्री न 
पुंवत् । सकेशीमायंः ! स्वाङ्गाक्किम् १ पटभार्यः । त. किम् १ अकेशमार्य. ॥ 
इति नान्न पुवत्वनिषेध इति भावः । दत्तामायं इति । दत्ताश्चब्दस्य सक्ञावेन दान- 
क्रियां पुरस्छृष्येव चियां पुति च सन्ञाभूतः श्रष्त्तः, अतस्तस्य भावितपुस्कप्वात् 
पुवच्वे प्राप्ते निषेधोऽयमित्यर्थः । उज्रमीभायं इति । पञ्चमी भाया यस्येति विरहः । 
छन्न स्याः पुवत् इति प्राप्त निषिध्यते । इद्धिनिरित्त्य च  शदधेनिमिन्त हेतुरिति 
विग्रहः । रक्त च विकारश्चेति समाहारष्न्हः \ ततो नज्तस्पुषः । रक्तविकारभिन्नेऽथं 
विद्यमानस्येस्यथः । शद्धिशड्देन विहितेव शुद्धिरिह विवदता, व्याख्यानाव् । तदाह- 
धदधिशब्देनेत्यादिना । तदन्तेति । प्रस्ययम्रहणपरिभाषारम्वम् । खीध्नीभयं इति ¦ चखघ्नो 
देश्चः "तन्न भव, इध्यण् “यस्येति चः इत्यकारलोपः ! णिखादादिष्द्धिः °टिदडाणज्, 
इति छीप् । खोध्नी भार्या यस्येति विग्रहः । "चखियाः युवत्, इति प्रा्तमिह निषिध्यते । 
रक्तं विति । रक्छंऽथ विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुवसवनिषेध इत्यथः । काषायकन्थ इति । 
कषायो गेरिको धातुविशेषः, तेन रक्ता कषायी त्तेन रक्तं रागात्? इस्यणि ध्यस्येति 
चः इति रोपः, आदि्द्धिः 'दिदढाणज्” इति डीप् । पवसे कोपो निष्टत्तिः। अन्राणः 
तद्धितस्य रक्ताथकस्वात् न पुवश्वनिषेधः । विकारे तिति । विकारार्थ विध्यमानस्य 
तद्धितस्य न पुवश्वनिषेध इत्यर्थः । दनम द्विक इति । हैमी सुद्ठिका यस्येति विरहः 
पुंवस्वे छीपो निशत्तिः। भत्राजस्तद्धितश्य विकाराथंकश्वान्न पुवरवनिषेधः। स्वाङ्ाच्ये हति । 
&त इति च्छेदः । तदाह - स्वाज्ञाय ईकार इति । उकेशीमायं इनि । सु कश्लोभनाः केशाः 
यस्याः सा सुकेशी, शश्वाङ्गाच्चोपसजनात् इति ङीष् “खियाः पुंवत्, इति प्राप्तस्य 
निषेधः पडभायं इति । पटदी भार्या यस्येति विग्महः ! पड्र्वस्य अस्वा्गत्वान्न पुवस्व- 
निषेधः। कितु पुवच्वे "वोतो गुणवचनात् इति ङीषो निघत्तिरिति भावः । श्रकेदामार्ं 

` इति । अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा मकेश्चा नजोऽस्त्वथानाम् इति बहुनीहिः, वि्य- 

संज्ञापूरणयोश्च --सक्षावाचक ओर पूरण प्रत्ययान्त सखीलिग श्चब्दका पुवद्धाव न्दी 
हो \ श्द्धिनिभित्तस्य--वृद्धिशब्देन विदित जो वृद्धि तद्धेतु जो रक्तविकाराथेक भिन्न 
तद्धित, तदन्त श्लीवाचक शब्दको पुवद्राव नहीं हो स्वाङ्गाश्चेतः--स्वाञ्च वाचकपे पर 
जो शकार, तदन्त खीवाचक शब्दको पुवद्धाव नदी हये । 
[मिपि 1 0 

न्दरं ययोः ते=पकमन्दिरे ( जाये )1 चारूणि भूषणानि यासां ताः<चारुभूषणा (द्ियः)। 
` नंधुखके--चित्राः भिन्तेयो यस्य तत् = चित्रभित्ति ( गृहम् ) । अनर््याणि रलानि 
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( अरपानिनीति वक्तभ्यम् ) । सकेशमानिनी ॥ जातेश्च 12७९} न पुंवत् । 
नाह्यणीमार्यैः 1 शुद्रानायैः ॥ संद्यया.ऽवययासन्नादुसधिकसंख्यःः खंस्येये । 
१२।२।२५॥ संपरेयार्थया संहययाऽन्ययादयः समस्यन्ते स॒ बहुत्रीहि ५ बटुव्रोदौ 
संख्येग्रे उजवड गणात् । ५।७।9३) संख्येये यो उहुत्रीहिस्तस्माडच् समासान्तः । 

दशाना समीपे ये सन्ति ते-उपदशाः । अबहुगणात् किम् 2 उपवदहवः । उपम ¶ः ॥ 

ति वशचर्तोडति ।६।४।१२२॥ विशतेभस्य टेलोपो डिति । आप्रचविशाः, विशतेरा- 

मानज्ञञ्दस्य रोषश्च । स्वाङ्गस्वेऽपि न ङीष् 'सहनभ्वियमान? इति निषेधात् । अत्तष्टा- 
वेव । स्वङ्गववेऽपि ₹ईकाराभावान्च पुवत्वनिषेधः। कितु पुवस्वे टापो निश्चुत्तिरिति भावः। 
अमानिनीति । “स्वाङ्गाच्ः इति निषेधः मानिनृशब्दे परवः न भवतीति वक्तभ्यमिध्यथः। 
सछकेशमानिनीति । खुशी मन्यते इस्यथं "मनश्चः इति णिनिः, उ पधाघद्धिः, उपपदसमा, 

६, सुब्लुक् , पुवत््वे डीषो निषत्तिरिति भावः । ब्राहमीमायं श~ । पुंवश्वनिषेधाश्च 
श्ाङ्गरवादिडोनो निवृत्तिः । द्राभाये इति । शुदा चामहष्पू्ाः इति जािरुच्तण- 

छीषोऽपवादषटाप् । पुवस्शनिषेधा्च रापो निषत्तिः ॥ सस्थरति ¦ शेषञ्रहणम् , अनेकम्" 
स्यपद्ायं इति च निदृत्ते । बहुघीहिरिस्यनुवसंते “सुप्सुपा” इति च । संख्येये इध्येतव् 
संख्ययेव्यत्रान्वेति । संख्यया परिच्ेध संख्येयम् , तन्नाथ विद्यमानया सख्ययेति 
रभ्यते । संख्याश्ञडदश्चायं न स्वरूपपरः, छन्तु एकादिशतान्तक्चब्दपरः। तद्द ~-- 
सख्येयाथंया सख्ययेति 1 अन्ययादय इति । अध्यय आसन्न अदूर अधिक सख्या एते 
सुबन्ता इत्यर्थः । दहत्रोौ सख्येय इति! “संक्ययान्ययः इति विदित इति रोषः । 
तस्माप्भिति । बहु्ीक्ठाविति पड्ग्य्थे सप्तमीति भावः । दचस्यात् शि । समासान्तस्त- 
दवितश्वेति क्षेयम् । उपदशा इनि । इशानां समीपे ये सन्तीति विग्रहः । “संख्ययाव्ययः 
इति बदुत्रीहिः । सुण्डुक् उपदशन्शाब्दाडचि भनस्ताद्धतेः इति टिरोपः । 
उपञ्हवः, उपपणा इ । कहना समीपे ये सन्तीति, गणानां समीपे ये 
खन्तीति ष्व विग्रहः । “बहुगणवतुडति सख्या, इत्ति सख्यारवात् (सख्ययाश्ययः इति 
समाखः। अबहुगणात् इति निषेधान्न डच्। ति रशनेडिति । तीति छक्षष्ठीकम् । 

अमानिनीति--' मानिन्" छब्द परे पुवद्धावका निषेध नदीं हो । 
जातेश्च नातिवा चक् रब्दसे पर जो खी प्रत्यय, तदन्नको पुवद्धाव नडी हो। 
संख्यया--सस्येयाथेक संख्यावाचक सान्द्रके साथ श्रव्ययादि समस्त हों भौर वह बहू- 

नहि सक्षरु हो| 

बहूघ्ीहौ--संख्येयाथक संख्यावाचक शब्दके साय निष्पन्न बहुनीर्ति समासान्त उच्? 

प्रत्यय हो, बह श्रौर गणश्चन्दान्तको छोडकर । कि विशते~पसक्ञक “पिशति' शब्दके न्निः का 

-ययो एते = भ्रनघ्य रत्ने ( कटे ) । भूरि सख येषां तानि = भूरिसत्वानि ( खानि 3) । 



५१द मध्यसिद्धान्तकोसदी-- [ बहुबीदि- 

सज्ञा इत्यथः! अदूरतविशाः । अयिकचत्वारिशा. । द्वौ वा त्रयो वा-द्वित्रा. प 
दिङनामान्यन्वराद्े ।२।२।२६। दिशो नापरान्यन्तराल्ले वाच्ये आारवत् । दक्षिण- 
स्याः पूवैस्याश्च दिसो यदन्तराल-दक्चिणपूवां ॥ तञ तेनेद धति सर्वे! २।२।२७} 

प्तम्यन्ते मदणनिषये स्पे पदे तृतीयान्ते च भ्रहरणविषये इदं युद्ध अरश्तमित्यथं 
समस्येते वमेव्यतिहारे ॥ इच कमेव्यतिहारे ।५।४।१२७ अन्यामपि 

| दश्यते ।६।२।१३७। दीष. । केशेषु केशेषु ग्रहीता इदं युद्धं प्रवत्त-ङश५केशि । 

(नस्य इस्यधिज्म् । 'अज्लोपोऽनः' इस्यस्मारखोप इष्यञुवतेते । आसन्नविश! इति । 
विश्तिसख्यासन्नसस्यावन्त इव्यर्थः । डचि छते “आसन्नविश्चत्ि-अः इति स्थिते 
तिखोषे सवर्ण॑दीश्च बाधित्वा भतो गुणे, इति परसखूपे जसन्नविक्चश्चब्दः अदन्तः । 
शरदूरत्रिखा हति । ज्रिह्ठतः अदूरा इतिं विग्रहः । स्चिरस्वख्याया अदूरसंसख्यावन्त 
इत्यर्थः । डचि शिखोपः । धधथिकचत्वारिचा इति । चत्वारिक्नतोऽधिका इति विग्रहः ¦ 
न्वरवारिशव्संस्याया अधिकसंख्यावन्तं हत्यर्थः । उचि टिरोपः । दविजा इति । धार्य 
बडब्रीष्ठिः । द्विज्यन्यतरा इत्यथः । डचि टिलोपः । दिङ्नामानि । नामानीत्यनन्ठरं 
सुबन्तानि परस्परमिति शेषः । प्राग्वदिति । समस्यन्ते स च बहुनीहिरित्यर्थः 
दक्तिणपू्वेति । स्रीह्वं खोकाव् । तत्र तेनेति! समास इति, बहुनीहिरिति चाधिङ्तस् ! 
तन्न इष्यनेन सक्ठभ्यन्ते पदे विवच्तिते । अह्ण विषये इति प्रथसाद्विवचनान्त तद्धिशेष 
णमभ्याहायम् । सरूपे इति प्रथमाद्विवचनान्तं पदु विशेषण् । अहणविषये प्रहरणवि. 
षये इति तु सक्तभ्यन्तयोस्तृतीयान्हयोश्च यथालंख्यमन्वेति । इदम् दस्यथनिदंशः। 
युद्धं भरहृत्तमिति तद्धिशेष्यमध्याहायंस् । क्मभ्यतिहारे दयोष्ये इस्यप्य्याहायंम् । 
तदाहू--पपम्यन्ते इति । प्रथाद्विवचनमिदम् । दणविषये इति । गद्यते अस्मिन्निति 
ग्रहणं केशादि, अधिकरणे उ्युट , वत् विषयो वाच्यं ययोस्ते, ग्रहण 
विषये, अहणवाचके इत्ति यवत्! प्रदरणविषये इति । प्रहियते अनेनेति प्रहरणं दण्डादि, 
तत् विषयः वाच्यं ययोस्ते प्रहरणविषये, प्रहुरणवाचके इति यावत् । समासान्त इति । 
तद्धित इस्यपि क्षेयम् । दौषं इति! “उलोपः इत्यत अनुवतते इति भावः । सेके 
शीति । केशेषु केशेष्विस्यनयो्रहणाचन्तभविन बुत्तिवटकयोः समासे सति सुड्टक, 

लोप हो, “डित्? प्रत्ययकरे परे । दिडनामा--घ्न्तराल वाच्य हो ठो दिङ्नामोका समासत दो । 
तत्र तेनेद--सप्तम्यन्त श्रौ तृतीया"त यदणएविषयक जो दो सरूप पद, वेदं धुद्धं॒प्रवृ 
तसम" ( यद युद्ध ्ारम्म हुश्मा ) इस श्रथ समस्त हो, कमन्यतिदहारम । इच् कम--कमेन्य 

तिदारभं बहुनीहिसे समासान्त “श्वः प्रत्यय दो । अन्येषामपि--कमेभ्यतिदार बहुनीदिमे 

इषव, प्रत्ययके परे पूवेषदको दीधे भी हो । 

1; 1 

(कवा हाः का कनका का क त । व 

नीलयुज्नश्लं बपुयंस्य सः = नीलोज्जवलवपुः ( छृष्णः ) । सक्चमीवहूत्रीहिर्यथा-तरीरा 
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दण्डद्ण्ड्य प्रहतेदं युद ॒प्र्रत-दण्डदण्डि । सुष्टीसुषटि ५ तेन सदेति वुद्यः- 

योगे ।२।२।२८। तुल्ययोगे वर्त॑मानं सहेत्यन्त तृतीयान्तेन प्राग्वत् ॥ वोपसजे- 

नस्य ।६।३।८२} बहुत्रीहेरवयवस्य सदस्य स. स्याव । पुतेण सह-सपुत्रः, सदयुत्रो 

वाऽऽगत ॥ प्र्घत्याशिषि 1६२1231 सदशब्दः । स्वस्ति राके सहपुत्राय, खहामा- 
स्याय ४ (खअगोवत्सदहल्ञेष्विति वच्ञ्यम् ) । सवत्माय । सहलाय । दहुवोष्टो 
सच्थ्यदणेः शूवाङ्गाखच् ।५।५।१२३॥ स्वाज्गवाचि सच्थन्तादरहुवीहेः षच् । 
दौघसक्थः । जलजाक्षी । स्वाङ्गच्किद् १ दीघसक्रिथ शंकरम् ¦ स्थलाक्षा 
वेणुयष्टिः । अदणोऽदशेनादितिवद्यमाणोस्च् ¦ द्विजिभ्यां घ सृष्नेः ।५।५।११५॥ 

एूवेपदस्य दषः, इचुछमासान्तः । "यस्थेहि च, इश्यकाररोपः \ अव्ययस्वास्सुञ्छुगिति 

भावः । उण्डेर्चेति । अस्य द्ण्डेः खः, द्य द्ण्डरयमिस्येव परद्पर प्रहस्य {स्थितये रिद् 
युद्धं ् रह्चतमिति विग्रष्ा्थः। दण्डादण्डीति : दृण्डदंण्डरिष्यनयोः अहरणादयन्ताबेन 
खमासवटकथोः समासे सति सञ्छुक् , पूर्वपदस्य शीघः, इच् यस्येति चः इति 
अकारलोपः । ञव्ययस्वात् सुड्लुद्ट्। एष्ट यष्टीति । अस्य युष्टिभिः सः, वस्व इुष्टिभि 
आायभिस्येव परस्पर प्रहस्य स्थितयारिदं युद्ध प्रषटत्तमिति विग्रहः । युश्वा सुया 
इस्यनयोः समासे सति सुब्छुगादि पूववत् । तुल्थयोगे इति ! युगपर्कछालिकक्रियायोगे 

इत्यथः । ततीयान्तेनेति । वेनेत्यनेन तज्ञा मादिति भावः} प्राग्व।दति । समस्यते ख 
बहुनीहिरिष्यिथेः । असामानाधिकरण्याथं कबमावाथं चेदम् । वोपमजेनस्य । उत्तरपदे 
इत्यधिकरतम् । सहस्य सः सन्ञायाम्› इस्यतः सहस्य ख इत्यनुदतंते । उपसजनम- 
स्यास्तीष्युपसजेनः, मत्वं अश्ल॑भाघयच् । उत्तरपदाकिष्ठसमासो विशेष्यम्! उपक्चजनव 
तः समासस्येव्यथः ! सपुत्र इति सभावे खू्पम् । पुत्रेण युगपत् अगतत इत्ययः 

मरक्त्येति । स्वभावेन स्थितः स्यादित्यर्थः ¦ सभावो नेति यावत् । मगोवस्सति ! गोवसस- 

तेन सहेति -तुस्ययोगमे वतेमान “खड शब्दा तृतीयान्तके साय समास हो, विकल्पते । 
वोपसजंनस्य--हनोदिके श्रवयव (सह को "स' देच हो, विकल्पते । 
महकत्याक्षिषि-- प्रा शीवाद अथे (सहः शब्द प्रकृतिवत् रदे--'सः आदेश्च नदी हे । 
अगोवर्छ--गो-वत्सादिके परे "सदः छन्द को प्रकूतिभाव न्दी हो श्रधात् रहः को “स 

भ्रादेशच हो जाय । बडुव्रीहौ--स्वाज्ञवाची सवध्यन्त भौर श्र्यन्त नहनीदिते समासान्त “च्? 
प्रत्यय हो । द्वित्रिभ्यां 'द्वि-धिः शब्दस पर 'मृदधंन्? चष्दसे ष प्रत्यय दो, बहुवीहि । 

पुरुषाः यस्मिन् क्षः = वीरपुरुषक ( ग्रामः >) । उडिगन. कुण्डलिन. बवौरा यस्मिन् तत् = 
खदिगङ्ण्डलिवीरं ( सेन्यम् ) । व्यधिकरणो यथा--चक्र पाणौ यस्य सः = चक्रपाणिः 



५९१८ मध्यकिद्धान्तकोमुदी- [ बहुत्रीदि- 

भ्या मूध्नंः षः स्यादरहुव्रीरौ । द्विमूर्धः , त्रिमूर्धः ॥ अस्तवंहिभ्यौ च लेाभ्नः 
॥५।५।११७) श्रप् स्यान् । अन्तलाँमः । बहतो भः ॥ पादस्य लोपे(ऽदस्व्यादिभ्यः 
।५।४। १३८ हस्त्यादिवजितादुपमानात्परस्य पादस्य लोपः । व्याघ्रस्येव पादा- 
वेस्य~ज्यात्रपात् ॥ श्रहस्त्यादिभ्यः किम् १ हरितिनि इव पादौ यस्य दरितिपादः । 
सलपाद्. ॥ संख्यासुपूवेस्य ।५।४।१४० पादशब्दस्य लोपः । द्विपात् । 
खपात् ॥ उद्धिभ्यां काङ्कदस्य ।५४।१४८। लोपः । उत्काङ़त् ! विकाङ्त् । 
पूाद्विभाषा ।५।४।१४६। पूर्णकाकुत, पू्काढ्दः ॥ सुहृद् ददो मित्रामि- 
अयोः ॥५।६।१५०] उहन्मिचम् । दुर्हदमित्रः ॥ ( नेतनक्ततरे अ्वक्तव्यः ) । 
गो नेता यासा रात्रीणा ता गनेत्रा रत्रय. ॥ अञ् नासिकायाः संज्ञायां 
नसं चास्थल्लात्।५।५।९१८ नासिकान्तादूव्रहुनीदरच् नासिकाशब्दश्च नसं प्राप्नोति, 
न ठु स्थूलपूर्वात ॥ पूचंपदात्संक्ञायामगः ।८।७।३} पूर्दपदस्थान्निमिचात्परप्य नस्य 
रेषु परतः सष्टस्य परङृतिभावो नेत्यर्थः । नेतुनेकत इमि । नदते विमानो यो नेवृ- 
शब्द्; तुन्तादइुनीदेरप् वक्तव्य इत्यथं । नेता नायकः । सगा नेते । भृगः-सरग- 
शीषंम् । रात्रिनेता चन्द्रः । वद्योगान्नदन्रस्यापि बोध्यम् । रूगनेना इति । सृगनेद्- 
शब्दाद् › ऋकारस्य यण् रेफः, राप् । अन् नासिकाया इगि अच् इति च्छेदः + 
नाक्षिकाया इत्यस्य बहु्रीहर्विशेषणत्वात् तदन्तविधिमभिपेद्याह--नासिकान्तांदि । 
नसमित्यनन्तरं प्राप्नोतीर्यभ्याहा्य॑म् । उपस्थितस्वा्ासिकाञ्चब्द इति रुभ्यते । 
तदाह -नानकाशब्दश्च नन प्राप्नोतीति। पूवपदात् । वाभ्याम् इत्यनुदत्तम् । पूर्वपद्. 

भन्तबेहि--*अन्तर् ९ बाह, शब्दे पर "लोभन" शण्दत "घ्रप्ः भप्ययहो। 
पादुस्य--हस्प्यादि भिन्न उपम्रानवाचीसे पर पादश्चब्दान्त (समाक्ान्त प्रत्यय ) का लोप 

हो, बुनीहिम । संख्या--' सख्याः भौर पूरव पाद शव्दका समासान्त ( प्रत्यय ) लोप 
हो, बहनी । उद्विभ्यां--उत्, ओर “विः उपगं पर 'काङ्ुद शन्दका समासान्त 
लोप शो, बुत्रीदि में । पूणांद्विभाषा~- पूरं, शब्दते पर काद शब्दकः समासान्त 
लोप विकर्पसे हो, बहुजीदिमे । 

सु्दुदुहंदी--'मि्न' ओर “अमिन अरथमे हवः शरीर दुत, ये क्रससे निपातन (1 अथात् सु तथा दुर्, से पर हृदयक्तो हृदूभाव निपादन हो । 
नेतुनकतश्र-नदघमे वतमान नेद शब्दे समासान्त अप्” प्रत्यय हो, बहुतरी । 

अन् नासिकायाः--स्थूलपूवंकते भिन्न नािकान्त बह्रीहिसे समासान्त अच्, प्रत्यय हो तथा नासिका शब्दको "नस् आदेश द, सशरामे । पूर्वपदात्सक्ञायां -पूषंपदस्थ निभितकत 
( चिष्णुः ) । भवुष्याजजन्म यस्य सः = मनुष्यजन्म । साध्याभाववति न शृत्तियस्य स = 
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णः, न तु गकारव्यवधनि । हरिव नाधिका यस्य-दरुणषः ॥ ( खुरखसभ्यां चा 
नस् ) । खुरणाः । खरणाः ) प्ते -्रजपौष्यते । खुरणसः ! खरणसः ॥ उपस- 
मास्व ।५।&)११६॥ उनसः ॥ वेभ्रौ वक्तव्यः ) } विगता नासि कास्स्य विग्रः 

( ख्यश्च ) । विख्यः ॥ नञूदुपुभ्यो हलिसकथ्योरन्यतरस्याम्।५।४।१२९। 
अरहलः, हलिः । असक्यः, श्रसक्षिथः । एव दु-सुभ्याम् । शक्त्योरिति पाठन्त- 

छब्देन पूवपदस्थं कष्यते । “रषाभ्याम्, इत्यनेन डो रेफः षश्च प्रत्येकमन्वेति, 
तदाह ~पूवपदस्थाज्निभित्तादिति। रेफषरारास्मकादिष्यथः। अग इति पञ्चम्यन्तम् । 
गकारमिश्वात्परस्येत्यथः । गकारारपरस्य नेति यावत् । द्ुखस इति । बहवीदेरच्। 
नासिकाशब्दस्य नसादेशः, णत्वम् । सुरेति । खुरखराभ्यां परस्य नासिकाज्ञब्दस्य 
बह्नीहो संज्ञायां नसादेशो वेति वच्छम्यभिस्यर्थः। भरङ्तस्वादेव सिद्धे नसादेश्चवचनम् 
जचप्रस्ययानुष्वत्तिनिषठस्यथंस् । सुरणा ति ¦ खुरादिव नासिके यत्येति बिभरुः । 
नसादेकः । पूवंपदास्सक्ञायास्, त्ति णत्वम् । 'जस्वखन्तस्यः इति दीर्घैः । दरणा इति। 
खररूपा नासिका यस्येत्ति विग्रहः । उपना ¦ असज्ञार्थीमदेम् । न्स इनि। 
उन्नता नालिका यस्येति विग्रहः । “उपक्र्गाचच' इस्यच् , नाक्षिकाया नस् वेरिति । 
वेः परो यो नासिकाश्चब््ः स आदेशं प्राप्नोतीति भावः। विग्र को। विगता 
नासिका यस्येति विग्रहः । प्रज्कतवार्तिङेन नासिकठाशब्दस्य अ्रादेश्च इति भावः। 
नजृढ्-इम्य ति । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्ट-त्रच् स्यादिति। श्रश्लः श्रह्लिपि। 
अविद्यमानः हरिः यस्य स इति विग्रहः! हकिशचब्द् इदन्तो हरपर्यायः । तदन्तादवचि 
“अस्येति चः इति दकारखोपे तदभावे च रूपम् । भ नक्थ., अस्रिध । अविद्यमानं 
सक्थि यस्येति विग्रहः । एव दु.वुभ्याभिपि । दुरह॑छः, दुर्लिः । दुस्सक्थः, दुस्खविधः । 
[0 | 

पर नकारको णक्रार् हो, सक्ञाम, पर गकार्कं व्यवधानमे नरी ह) । खुर्खराभ्या--घुर 
ओर खर शब्द) पर नासिश् ब्दो कल्पसे “नसः भदेश हो । पक्ेऽच्पि--प्तमं 
( एकुषार ) खुर ओर खर शब्दसे पर नासि शब्दको धनस्" श्रादेशच श्रौर समासतन्त श्रच्? 
प्रत्यय भी हो । उपसरगांक्च--उपसगंसे पर नासिका चछब्दान्त बहुवीहि समासान्त रच् 
प्रत्यय हो ओर नासिका शब्दको "नस" भदेश हो, ् रसक्ञाम । 

वेभो चक्तभ्यः । रूयश्च--“विः उपसगंने पर् नासिका रान्दको श्यः अदेश हो भ्रौर 
ख्यः ्रदेश भ। दो । नजटूःपुम्यो--नञ् + दु श्रौर खमेर लो लि तथा सविथ शाब्द, 
1 
साष्यामाववेददत्तिः ॥ चरथ द्विपदे बहुपदे च बहूनीही भ्त्येकं यथास्तंमव नव मेदाः-- 
विष्ेवएपुवषदः, विेषणोत्तरपदः, उपमानपूवंपदः, उपमानोत्तरपद., विषयपूव॑पदः, ्रव- 
धारणपूव पद. भवधारसणोत्तरपदः, क्रभिकोभयपदः, मध्यमपदनोपी चेति 1 विशेषणपूर्वपदो 
यथा--नीलः कण्डो यस्य स.=नीलकण्डः { किवः ) । विशेषणोत्तरपदो यथा--त्रग्नयः 



५२० मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ बहुवीहि- 

रम् । शरशक्तः, अशक्तिः ॥ निध्यमक्िच् पजामेवयोः 1 ५।४।१२२। नबूदुःसभ्य 
इत्येव । श्रप्रजाः। मेधाः । दुमेया । समेषां ॥ धप्रादनिच् केवलात्) ५।४।१२७। 

केवलपूवंपदा्ो धम॑शब्दस्तदन्ताद्रहुवरीहैरनिव् । कल्याणधर्मा । केवलात् किम् १ 
परमः स्मो धमो यस्येति त्रिपदे बहवीहौ मा भूत् । परमस्वधर्मः ॥ { इच्छमेध्य- 
तिहार ) । केशाकेशि । सुसलामुसलि ॥ प्र्भ्यां जासुनोक्षः।५।४।१२६। पह्ञः । 

संज्ञः ॥ ऊध्वाद्धिभाषा ।५।४।१३० ऊरष्वजञः । ऊर््वजानुः ॥ ऊधसोऽनङ् 
1५७।१३१। कुण्डोघ्नी ॥ व्ुषञ्च ।५।६।१३२। घनुरन्ताह हुतीहैरनडदेशः 

नित्यमसिजिति । नन्दुःसुभ्यो हङिसक्थ्योः, इति सूत्रात् "नज्दुःसुभ्य, द्त्थजुवतंते । 
नन्दुःसुभ्यां पराभ्यां भरजामेधाश्ञब्दाभ्यां नित्यमसिच् समासान्तः श्यात्, सं 
तद्धित इस्यथेः! सिवः चकार इत्, इष्छार उख्ारणार्थः ॥ श्रपरजा इति अविद्यमाना 
प्रजां चस्थेति विग्रहः} (नजोऽस्स्य्थानाम्° इत्ति समाक्लः । असिचि, (यस्येति च 
इस्याकारखोपादप्रजश्शब्दात् सुड्ुत्पननिः ¦ सौ तु “अश्वसन्तस्यः इति दीर्धः 
हड्याप्, इतिं सुखोपः । भल्याणधमेंति । कल्याणो घमो यस्येति विग्रहः । अनिखि 
ध्यस्येति चः इत्यकारलोपः । च् वमने ' खभास्तान्तः स्यात् सख च तद्धितः। ॐशके 
शीति । पूवं व्याख्यातम् । प्रसन्याभिति । भ्र-षम्-्यां प्रस्य जादुशब्दस्य न्ञरादेश 
इत्यथः । प्रलु" ¦ श्वादिभ्यो चातुजस्यः इति शमासः । सङ्ञरिन ¦ संगते जायुनी 
यस्येति विग्रहः । ऊष्वांदिमाषेति । ऊध्वंशब्दात् परे थो जायुक्चब्द्ः तस्य जरा. 

देशो बा स्यात् बहुधीहादिस्यर्थः । ऊ ज्ञरिति। ऊध्व जानुनी यस्येत्ति विग्रहः 
ऊषकोऽनड । "बहुनीहौ सक्भ्यचणोः, इत्यतो वदह्ुबीद्ाविष्यनुवतंते, तच्च षष्ठा विप- 
रिणम्य ऊधसर इस्यनेन विशेष्यते, तदन्तविखिः । कुण्ये-नीति । कुण्ड इव उधो यस्याः 
तदन्ते बहृत्रा{दिसे सम।सान्त "अच्' प्रत्यय घो, पिकल्पसे । निष्यमसिच--नजादस पर नो 
प्रजा मौर मेधा शञब्द तदन्त बहुत्रोद्िम नित्य ही समासान्त "अतिच्? प्रत्यय हो | 

धर्मादनिच्-ेवल ( क पद मात्र } पूवपदते प्र जो धमं शब्द, तदन्त बहुनीहिसे 
समासान्त ‹अनिच् प्रत्यय हो, 

इच्वकृमस्यतिष्षारे--कमव्यतिहारमं ( “त्र तेनेदमित्ति सरूपे” इस सुत्रसे विष्ठित ) 
बहुव्री क्प समासान्त ९इच्' प्रत्यय हो ' प्रसम्भ्यां--प्र ओर सम् उपसगे पर जानु शब्दको 
समासान क्ल आदेश्च हो, बहुत्रीहि । उरध्वाद्विभाषा---उत्वं रब्दसे प्र जनु शब्दको 
समासान्त ज्ञ" आदेश्च विकल्पसे हो, बहुत्रीहि । उधसो--ऊथोन्त बहुनीडिसि समासान्त 

श्मनङः श्रदेशच दो, खीलिगमे । धनुषश्च--धनुरन्त बहु्र)हिसे समासान्त “त्रनङ श्रादेश्च 

श्रिताः येन सः = अरश्रयाहितः (ज्ाह्धणः) । गतत शघ्र यस्य सर = गतरशीघ्ः ( वायुः) । 
छर पमानपूवैपदौ यथा--पशचे शव नेत्रे यस्य॒ सः = पडनेवः ८ विष्णुः ) । उपमानोत्तरपदो 
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शाङ्गषन्वा ॥ वा संक्ाया प् ।५७।१३२। शतधन्वा, शतधलु" ॥ जायाया निङ् 
1५1} ९३४ जायान्तस्य बहु्रीहेरसिडादेशः \ लोपो व्योकंल्ि ।६। १।६६। युवति- 
जाया यस्य॒ युवजानिः ॥ गन्धस्पेदुस्पृतिष्ठुखुरभि भ्यः ।५।४।९१२३५॥ उदन्धिः 
पूतिगन्धि. । खगन्धि. ॥ उपमानाच्च }५१४।१२७] पद्यस्मेव गन्धोऽस्य पद्मगन्धिः॥ 
वयसि दन्तस्य दतु ।५।६।१४१। सर गाखपृ वस्मेत्येव । द्विदन् । चतुदन् ॥ 

्घान्तशुडश्युश्चवुषवसहे्यश्च ।५।४।१४४॥ एभ्यो दन्तस्य दत् वा । कुडम- 

सा इति विग्रहः। भनङिः कृते छीषि अरखोपोऽन हति भावः। धनुषशचेनि ! 'उधसोऽनङ्ः 
. इत्यतोऽनक इत्यनुवतंते । “बहूनीहौ सकथ्यकषगोः इत्यतो वहूनीहावित्यनुवतंते 

तच्च षष्ठथा विपरिणग्य ऊधसः इस्यनेन विशेष्यते, तदुन्पविधिः । तद्ह--बनुर 
न्तादित्यादिना । शाज्गणन्वेति ¦ शङ्गस्येद शाङ्ग (तस्येदम्, इव्यण् , तत् धनुर्यस्येति 
विग्रहः । क्षमासे शाङ्गंघनुश्शञ्दे सकारस्यानङः , छकार इत्, अकार उच्चारणार्थः, 
उकारस्य यण इति भावः । वा सज्ञायाम् । “धनुषश्च” इव्युक्तः अनङ् सज्ञायां चा स्या. 
हिस्यथेः । यवजानिरिति । जायाशब्दे यकाराकारस्य निङ्क । ङकार इत् । “खोषो वयोः? 
इति यकारषटोपः । युवतिश्चञ्दस्य पुवर्वात् तिभ्रस्ययस्य निचत्तिः, नरप इति भावः । 

मन्धस्येदुत् । गन्धस्य इत् इति छेदः । उस् पुति सु सुरभि एतेभ्यः परश्य गन्धस्येका- 
रोऽन्तादेश्चः स्यादित्यथंः । उदन्धिरिति । उद्वतो गन्धो यस्येति विरहः । प्व सख्वंन्न। 
उध मानाच्चेति । उपमानवाचि पूदपदात् परस्यापि गन्धश्तडदस्य इकारोऽन्तादेश्चः 
स्याद् बहुव्रोहाविस्यथः । पञ्षस्येवेनि ! फएलिताथक्थनमिदस् । पद्यगन्ध इव गन्धो 
यस्येति विग्रहः । द्विदन्निति । द्वौ दन्तौ यस्येति विग्रहः । दन्वस्य दन्रादेशषः। ऋकार 
इव् । उगिचखान्तुम् । खुरोपः। संयो गान्तरूोपः । तस्यासिद्धस्वादुपघादोर्घो न । च्तु 
दश्जिति । चत्वारे दन्ता यस्येति विग्रहः । दत्रादि पूववत् ¦ च्रय्ान्न इटि ¦ अग्रः~-अयक्ञः 3 सन ७१७५ [1 कि 

हो 1 वा सल्ञायां--पनुरन्त बहु्रादिप सज्ञे विकल्प सनास्तान्त “अनड> आदश हा। 
जायाया निङ्--नायान्त वहुबीहिको समासान्न 'निङ श्रादेर हो | 

रोपो व्योषेलि---यकार~वकारक्रा लोप दो, "वल्" के परे । गन्धस्येदुव्--उपादिसे पर 
लो गन्ध शब्द, तदन्त बहुव्रहिको समाप्तान्त हकारान्नादैश हो । उपमानाच्च --उपमानवाची 
पुव पदस्ते पर जो गन्व शब्द तदन्त महुनीहिको समानत इकारान्तादेस हो । 

वयसि--वय ( भ्रवस्था ) गम्यमान रहने पर सख्या तथा घु पृवंक दन्त छन्दको 
समास्तान्त ष्दतृ, श्रादैश्च हो, बहुव्रीहि । अग्ान्त--ध्रायादिसे पर दन्त शब्दको समासान्त 
ष्दत्, आदेश्च हो, बहुव्रीहि, विक्पते । 

"--~~--~-~-ˆ~--------~---------------~----------------~-----~--~-~-~-~~ ~ ~~ ~~ 

यथा--तसुद्धनमिव यस्य सः = गतोड्खानः ( अश्वः )। चषयपूवपदडे यथा-न भवेत् ! 

इति बुद्धिः यस्य सः = नभवेदूलुद्धि । श्चिव इति राब्दो यस्य सः = शिवश्चब्द. ( तपस्वी 
॥ 



५२२ मध्यसिद्धान्तकोभुदी-- [ बहुव्रीहि 

लापरदन्तः। $डमलाध्रदन् ॥ उरःप्र तिभ्यः कप् ।५।६।१५१। व्धूढोरस्कः । 
प्रियसर्पिष्कः ॥ ( अर्थान्नञ; ) । अनर्थकम् । नमः किम् १ अपारथंम् । इनः 

खियाम् | ५। ४। १५२} इन्नन्ता्रहुनीहेः कप् । बहुद्/ण्डका नगरी ॥ ( श्निनस्म- 

नप्रहणान्यथेवता चानथेकेन च तदन्तविधि प्रयोज्ञयम्ति )। बहुवाग्मिका ॥ 
शेषाद्विभाषा ५।४।१५५। श्रनुक्तसमासान्तादहनीहे. कञ्ज । महायशाः, 

महायशस्कः ' अङुक्तत्यादि किम् ? व्याघ्रपाद् ॥ श्पो-ऽन्यतरस्याम् 19 ।१५। 
कपि हस्व. । बहुमालाकः, बहुमालकः, बहुमाल- ॥ न संज्ञायाम् ।५।४।१५६९॥ 

ब्दोऽन्तेऽवसने यस्य सः अग्रान्त इत्यभिग्े्योदाहरति--द्पलाम्रदन्निति । ऊद्म 

रानां सुङ्कलानासर जम्राणि तानीच दन्ता यस्येति विग्रहः । एवं शद्धदन्-शद्वदन्तः, 

शञजदन्-शुश्रद्न्तः । षुषदन्-द्रुषदन्तः । वराहदचू-वराष्टदन्तः इति । अ्ा्नज 
इति गणसूत्रम् । नजः परो योऽ्थ॑शब्दस्तदुन्ताद् बहुघीहेः कष् स्यादिति 
तद््थः । भ्रनथेकम् । वि्मानोऽर्थो यस्येति विग्रहः । मपाथेम् ! जपगतोऽथों यस्मा- 

दिति विग्रहः । अत्न नभुपूवंकस्वात् न निष्यः किति भावः । इनः चखियाम् । दचन्तात् 
कप् श्यात् बहुबीहाविस्य्थः । गहुदण्डिका नगरी । दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी “अत 
इनि ठनोः इति इनिः। बहश्वः दण्डिनो यस्यामिति विग्रहः 1 बहुवाभिमरकति । 

वागस्यास्तीति वाग्मी । वाचो ग्मिनिः' इति ग्मिनिप्रस्यः । नकारादिकार उच्चारणा. 
थः । तद्धितस्वात् गकारस्य नेरखन्षा, चकारस्य कुस्वम् , जश्त्वम्, वाग्मीति ख्पम् । 

व्यो वाग्मिनो यस्यामिति विग्रहः । कपीन । न कपिः इत्यतस्तनुषत्ते रिति भावः ! 
बहुमालाक इति ¦ बह्धो माखा यस्येति विग्रह. । हस्वपक्े बहुमार्क इति मवति । कपो 

वेकलिपकत्वात् पक्ते बहुभारूः । सर्वत्र "सख्याः पुंवत्, इति पुवस्वम् । न सज्ञायाम । 

उरः प्र्तिभ्यः--उर. अत्यन्त १६९६ समासान्त क „> भत्थय हो । 

अर्थाश्चजः--नञसे पर जो रथं शब्द, तदन्त बहुनि समासान्त कप्? प्रत्यय ह्यो । 

इनः खियाम्-हन्तन्त बहुवीदिसे समासान्त "कप्? प्रत्यय हो, खीलिज्ञ्मे । 
अनिनस्मनू-धर्थवान् या अनेक भ (सध्रोक्त) भरन्, शन्. श्रस् रौर मनसे 

तदन्तविधि हो दोषाह्विभाषा-~-भनुक्त समासान्त शेषाधिकारस्थ बहुव्रौहिसे समाघान्त 

व्कप्” प्रत्यय हो; विकल्पते । आपोन्यतरस्यां--(कपः प्रप्ययके पर ्ाबन्तको हत्व हो; 

विकल्यसे ! न संज्ञायाम्-- शेषाद्विभाषा? इस घुतरसे प्राप ष्व्” सनज्ञातं न्यौ हो । ' ॥ 
1 
अरहमित्यभिमानो यस्य स" = प्रहमभिमानः ( मुर्ख॑ः ) । अवधारणापूर्वपद यथा--यर 

एव षनं यस्य सः = यशोधनः ८ विद्वान् ) । अवधारणोत्तरपदो यथा--भद्षित जगदेव येन 

सः = भक्षितजगत् ( श्व्युः ) । कमिकोभयपदो यथा--गविंतः परामितो येन सः = गर्वित 

पराजितः ( रान्ना ) 



प्रकरणम् ] सुधा -दइर्दुमतो-टीक्ाद्वयेपेता । ५२द् 

शेषादिति प्राप्तः कच् न ! विश्वे देवा अष्य-विश्वेदैवः । ईय खश्च 1५1४1 १५९१ ईैय- 
सन्तोत्तरपदान्न कप् बहवः प्रेथासोऽस्य बहुश्रेयान् । गोन्नियोरिति हस्वे प्राप्ते ॥ 
( ईयसे बहु बोहैनं ) । बहुश्रेयसी 1 बहुत्रीहे किम् १ शति प्रयिः ॥ वम्दिति 

भरातुः ॥५।४।१५अ पृजाथं्रात्रन्तान्न कप् । प्रशस्तो श्राताऽस्य प्रशस्तश्राता । 
ख्राता । चन्दिते किम् १ मूखैभ्रातृ रः । नयुतशवे्ति कप् ॥ ( खषेनामसंख्येय- 
ये्व॑हघोदौ पूर्वनिपातः) । सव॑श्वेतः द्विशुक्- ॥ (संखवाया अ्रल्योयस्याः)। 
देषादिति प्राप्त इति । "जनन्तरस्यः इति स्यायात् श्शोषाहविमाषाः इति विहितस्य कप 

पुवाय निषेधः, न तु उ्यवहितस्य "नचुतश्च' इत्यादिकप इति मावः ॥ विरवेदेवा 
अस्येति । चर सज्ञायां समासश्च निव्यलाव् लौकिकविग्रह शनं चिन्स्यमेव । 

ईैयस्शवेति बहुभ्रेयसीशब्दे भेयसीशब्दस्येव प्रस्ययग्रहणपरिभाषया ईंयसन्तत्वादा€- 
देयसन्नोत्तरपदादि? ‹ बहुबीद्िणा उत्तरपदादिष्याक्विप्यतं इति भावः । न कबिति | 

"न सर्तेयसोः, इति वक्तभ्ये पथकयोगकरणात् नित्यश्य वेकर्पिकस्य च कपोऽयं 

निषेव इति भावः । भ्रेयान शति । अतिश्षयेन प्रश्चस्ता इष्यथेः । दद्विवचनविभञ्यः 
इति ईयसुन् । श्रश्ञस्यस्य भः, इति श्वः, "जाद् गुणः इति युणः । वहुश्रेयानिति । 

शोषिकः कडिनिषिष्यते । हस्वे भ्रात इति, बह्वः श्रेयस्यः यस्येति वडुबीषहिः । तज्ञ 
सेयसीशब्दस्योपस्जनसखीप्रस्ययान्तस्वात् "गोखियोः इति हस्वषवे प्राप्ते इत्यथः। 

ईयसो बहुव्रीदेरिति । ईयसन्ताव् बहुनीहेः परस्य क्लीभरव्ययस्य हस्वो नेति वाच्यः 

मिष्वर्थः । बहुशरेथसः 7 । "नययुतश्च' इति नित्यः कबिह निषिभ्यते, छिङ्कविश्िष्टपरि- 

भाषया ईयसय्महणेन सखरीभ्रत्ययान्तश्रेयसीकशब्दस्थापि ब्हणादिति भावः । बहुवाहेः 
किमिति , ईयसो बहूनीहेः इत्यत्रेति शोषः । अ्प्रेथसिरिवि । शेयसीमतिन्रान्त इति 

तस्पुरषोऽयमिति सावः । प्रदसतन्नाति । ननचयुतश्चः इति प्राप्तः कविहं निषिध्यते । 

भ्रति । सु शोभनो ञाता यस्य स इति विग्रहः । अच्पि (नचुतश्व' इति प्राकतस्यं 

कपो निषेषः । शवैना मसल्थयोगति । बहुीहौ पूरनिपातस्येत्ति शोषः ॥ मवरवेन इति । 

ईयसश्च-रयसन्तान्तर पदक बहुतरा भ्सि "कप्" नक्ष € । 
$्यसो--ई्यसन्त बहुत्रीहि उपसतज॑न हस्व नं दो । 
बन्दिति--गृजिताथंक आत्रन्त ठहुवौहिते "कप्" नदीं हो । स्व॑नाम~-सवंनाम ओर 

संख्यावाचकका बहुत्रीहि पुवंनिपात हये ! संख्याया अरंपी--ष्ट्प (न्युन ) सख्प्रावाचसन 

मध्यमपदलोपी यथा--खरस्य यु खभिव सुख यस्य स*-खरयुखः दरिखस्याक्ििखा हव 

श्रक्षिणी बस्याः सा =दस्णिक्ी। न विद्यप्रान" पुरो यस्य स.=च्रपुत्र, श्रविमान- 

पुत्रो वा। प्ररतितं पणं यस्य स =प्रपणंः, प्रपतितपणो वा। इति नव भेदाः। 

अथ संख्योत्तरपदो यथा--दश्चानां समोपे ये सन्ति त= उपदश्चा. ( नवं एकादश 



२४ मध्यसिद्धान्तकोमदो- 

द्वित्रा. ॥ ( इल्दवेऽपि ) । दादश ॥ ( बा धियस्य ) । गुडप्रियः । श्रियगुडः ॥ 
(गड्वादेः पसा स्म) 1 गड़कण्ठः । कचिच्न,-वहेगड़ः ॥ निष्ठा । २२।३६] 
निष्ठान्तं वहुव्रीहौ पूवं स्यात् । कतकृत्यः ॥ ( जातिकालघ्खादिभ्यः पस 
निष्ठा वाच्या ) | सारज्गजग्धी । मासजाता 1 सुखजाता ॥ वाऽ -ऽहिताग्न्यादिषु | 
२।२।३५७ श्राहिनाग्नि, अग्न्याहितः । श्राकृतिगणोऽयम् ॥ 

इति वहु व्रीहिसमासप्रकरणम् । 

सवः श्वेतः यस्येति विग्रहः । उभयोरपि गुणवचनेन विशेषणविरेष्यमावे काम. 
्वारात् अन्यतरस्य पनिपाते पाप्ते सर्वनामष्वाद् सर्वशब्हस्यैव पूर्वनिपातः उप. 
सजेनतवेऽपि भूतपूर्व गध्या स्व॑नासव्वस् । द्विश ॐ१ । ह्रौ शुक्छो यस्येति विग्रहः । 
उभयोरपि कामचारेण पूंनिपाते प्राप्ते सख्यासवात् द्विश्षज्दस्येव पूर्वनिदातः। 
सख्याय अरस्णीयस्या रने । न्यूनाधिक्खस्यावाचकन्ञब्दानां समासे न्यूनसस्यायाः 
पूवं प्रयोग इति वच्छव्यमिस्यथंः । द्विता इति । द्धौ चा श्रयो वेति विरहे 'संस्यया- 
ययः इति वहुनीहिः । दावने । द्वौ च दुक्च च इति इन्द्रः । वा प्रियस्येति । बहु नीहौ 
पूव प्रयोगो चक्त्य इव्यर्थः । गडवादे परा सप्तमीति । बड़ चीहौ योभ्येत्ति वक्तव्यभ्नितिं 
शेषः । गड ०८. । गहुः कण्टे यस्येति विहः । डरना म्रीवादिगतो दु्मासगोः । 
कच्तेति : व्यास्यानमेवान्न ज्ञरणस् । इति बहुत्रीदि. । 

का बहना हम पूवानपात ह । इनदर लद समासवर ना प्रस वडमा जवन पूव 
निपात हो । वा प्रियस्य--वहूदरी्िम प्रियः का पूवं निपात दो, विङल्पतत । 

गड्वादै -वहु1हिम सप्त्यन्तका "गड" श्रादिते पर प्रयोग दो । 
निष्टा-निष्ान्तका बहुनि पूवं प्रयोग दो । जातिकाल--जातिवाचक, काठवाचक 

मीर सुखादिसते पर निष्ठान्तका बहुतरी पर प्रयोग हो ! वाहिता--प्ादिता्नथादि शब्दो 
निष्ठान्तका पूव प्रयोग दो, विकल्पते । 

इसप्रकार “डन्दुमतीः रीकामे बहुत्रीहि प्रकरण समाप्त इमा | 

धिका" भथिकचत्वारिञ्चा । द्वौ वा चयो वन्ाद्धित्राः । द्विराशत्ताः दशचनद्विदशा. । अन्तरालछ- 
विषयको यथा-दरिणस्याः पूवस्याश्च दिशोऽन्तरालं दिग्=दक्षिणपू्ं ( आग्तेयीव्यर्थः ) । 
श्यतिहारविषयको यथा--ञरेषु केशे¶ु गृहीत्वे प्रवत्तं = केशेरि ८ शचोटाकचोटी )। 
दण्डश्च दण्डश्च प्रहत्य प्रकृतत = दण्डादण्डि ८ युद्धम् )! सहपूर्वपदो यथा--ुतरेण सह 
य स" = पुत्रः ( हागतः पिता ) । शिष्यैः सद = सशिष्य । इति वहुव्रीहिः ॥ 



अथ उन्द्रसमासप्रक्रणम् | 
सथं इन्द्रः 1२ २।२६। श्रनेकं खबन्त चाथ वर्तमानं वा सम त्यते, सं न्द्रः ४ 

समुचयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्वाथाः \ ततव्रश्वर गु च भजस्वेति परस्परनिर- 
पश्षप्यनेकस्येकर्मन्नन्वयः समुच्चय. । भिक्षाम गा चानत्रेति श्रन्यतरस्यानुषतिक- 
त्वेनान्वयोऽन्वाचय. ! श्ननयोरसामर््यान् सनामो न । ववखदिरौ किन्ति सिलिता- 
नामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञारिभाषमिति । समूहः समाहारः ॥ राजदन्तादिषद् 
परम् (२।२।३१। एडु पूवभयोगाह पर स्यात् ¦ दन्तान राजा-राजदन्त- । ( धर्मा 
दिष्वनियम्ः ) । श्रथेधमो वार्थो । दम्पती-जम्पती-जायापती । नायाशब्दल्य 
दम्भावो जम्भावश्च वा निपात्यते । आकृतिगणोऽयप् ॥ इन्दे धि 1 २।२। ३२ द्र 
धिपंज्ं पूवं स्यात् 1 दरिदरौ ॥ श्जाद्यदन्तम् ।२।२।३द ईशकम्णौ ॥ अटपाच॒त- 
रम् ।२।२।७४॥ शिवकेशवौ  ( ऋतनक्ञत्रासां सात्ततशामानुपूरव्यण ) 1 

भिलितानाभिति ¦ प्रस्परपेचितानां ससुदित्तानामेकस्मिन् क्ियापदेऽन्वयो यत्र, 
तन्रेतरेतरयोगः परस्परसाह्व्यं चार्थः व्रस्येतन्यं इत्यथः । समूह इनि । परश्पर- 
साहिस्यमिस्यथैः । घवखदिर । धवश्च खदिरश्च शववखदिरौः इस्यन्न इतरेतरयोगसवाद् 
“चायं एन्द्र, इति इन्द्ुश्तमाते सुपो लुकि, विभक्तिकार्ये च कते धवखदिरौः इति । 
अनाचदन्तमिति ! अजाचदन्व पूर्दं॑प्रयोजयमिव्यर्थः । ईशाङ्कष्णाविति । अत्र दछष्ण- 
स्यादन्तस्वेऽपि अजादिस्वाभावान्न पूवनिपातः । अल्पान्नरभिति । अरप, अरूपस्य 
अच् यस्य तदर्पाच , तदेवार्पाच्चतरमर् । अन्न निपातनात् स्वाथे तरप् , इर्वाभावश्च । 
अहपसख्यान्क पदं हन्द पूव परयोऽयस । शिवकेशवौ । शक्िधस्याठ्पाच्तरव्वास्पूवनिपातः 

चाथ हन्द चाथ ( श्तरेतरयोग श्रौर समाहार श्रथ) मँ वतमान श्रनेक समर्थं 
छबन्तका समाक्त हो, दिकस्पसे श्रौर दद समास इन्दर्मज्ञक दो । 

नोरः--जिस समासमे सखम पद प्रधान कं शरीर उनके वौचक्ना योजक अव्यय (च) 
छप रदे, उपे द्न्दसमास कड हे । { निम्न टिप्पणी (१) देखो ) 

राजहन्तादिष्ु-राजदन्तादिमे पूवग्रयोगादंका पर प्रयोग हो ! धर्माद्--घमांदिमे पद 
निपातका कोई नियम नदीं हे । इन्देऽपि--दन्ड म विसककका पूवं निपात हो 1 

अजाध्यन्तम्--श्रजादि जो अदन्त, उघका द्वद पूव निपात हो । 
अठ्पाचतरमू-दन्दमे अस्प अच् का पूव प्रयोग ( निपात) दो । 
ऋतुनक्तत्राणा--समाक्तर ( तस्य संख्यक श्रक्षरवाले ) ऋतु तथा नक्लत्रवाचक शब्दकः 

( १) इन्द्रो हिविधः। इत तरयोगदन्द्ः, समाहारदन्दश्चेति ! समासघट्कसवंपदा्थं- 

मरषान शतरेतरवोगद्रन्द्रः । समासवटक्पदाथंसमूदप्रधानः समादारदन्दरः । तत्रेतरेठरयोग- 
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हेमन्तशिशिरवसन्ताः । छत्तिकारोहिण्यौ । समाक्षराणा किम् १ म्रीष्मवघन्तौ ॥ (ल्ष्व- 

चतर वुधेग ) । कुशकाशम् ॥ (चभ्यद्ितं च) तापसपव॑तौ ॥ (चरनामावुपू 
व्यश) । नाद्यण-क्षत्रिय-विर-शूद्रा" ॥ (भ्रातज्ययसः) । युधिष्ठिराजुनौ ॥ इन्द्रश्च 
प्रिदूयखेनाङ्गानाम् ।२।२।२। एषा इन्द्र एकवत् । पणिपादम् । मादंज्गिकपाण- 
विकम् । रथिकाश्वारोहम् ॥ शध्ययनतोऽविप्रङृष्स्यानाम् 1 २।४।५। श्नध्ययनेन 
प्रत्यासन्ना आल्या वेषां रषा इन्द्र एकवत् । पदकक्भकम् । जातिस्प्राशिनम् 

ऋतुनक्ञनाणामिति । समानस्ख्याच्कानां ऋतूनां नत्तत्राणां च इन्दवे माबुप्येण ऋमेण 
निपातो वक्तडय इव्यर्थः । देमन्तक्िशिरवसन्ताः 'त्रथाणाखतूनामानुपएष्यं लोकप्रसिद्धम् । 

एव कृत्तिकादिनिडनत्राणामपि । यौष्मवसन्नाविति । विषमाच्चरत्वाश्च वसन्तस्य पू्वनिपा 
तः । किन्तु अल्पाच्त्वातु अीष्मस्य पएवंनिपावः । लव्वच्तर पूवंमिति। छश्ु अक्वरमच 
यस्य तत् इन्द्रं पु प्रयोज्यमिति वक्भ्यमित्यथः । कुशकारमिति । समाहारह्न््ोऽ- 
यसू । भ्रभ्यहितश्चेनि । श्रेष्टः पूद॑ः भ्रयोऽय इति वक्तन्यसित्यर्थंः । तापस पवंनाविति । 
पवेतस्य स्थावरज्जन्मतया तापसस्य तद्पेच्या अभ्यर्हितस्व बोध्यम् । वर्णानामिति । 
एषां क्रमेण पूवनिपातः । भ्रातुज्यांयस्त इति । अयेषट्रातुः पूर्वनिपात इत्यर्थः । दन्दश्च 
प्रणि । ग्राणितू्यसेनङ्गानीत्ति हन्दुगभवषष्ठीसमासः। इन्द्रान्ते श्रयमाणोऽङ्गक्चञद्ः 
भ्रव्येक सम्बध्यते इस्यभिप्रेव्याह---प्षार्ति । प्राण्यज्ञानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्ञनभ्वे 
व्यर्थः । इन्द्र इति ¦ समाहारह्नष् इध्यथः। परिपाद सिति ' पाण्योः पादयाश्च समाहारः 
इति विद्मः । अत्र समाहारे एकत्वम् । स नपुसखकम्, इति नपुसकत्व च । माद्गिक 
पैखविम् । श्दुङ्गवेणवशब्दौ वाद्यविशेषपरौ । इह तु तद्वादनेऽपि वर्तंते । सृदङ्गवाद्- 
नं क्षिल्पमस्येव्यथं श्ञिस्पम्, इति ठक् । मादंङ्गिकपाणविकयोः खमाहार इति विग्रः । 
तूर्याङ्स्वादेकवचनम् । रथिकाश्वारोहम् । रथेन चरन्तीति रथिकाः 1, पपौदिभ्यः टन् । 
शथिकानामश्वारोदाणान्न समाहार इति विग्रहः । सेनाङ्त्वादेकवचनम् । पूर्ववन्षपुस. 
कम् । अभ्ययनरूत इरि ! अध्ययनत इति तृतीयां तसिः । पदकक्रमकमिति। पदानि 

इन्द्रं आलुपूवीं ( यथाक्रम ) से पूवे प्रथोग दो । छृष्वश्घरं--लधु ( स्व ) भ्रच्षरवाले 
पदका दन्दमं पूवं प्रयोग हो । अभ्यहितं--प्रभ्यित ( पस्य ) का इन्द्रम पूवं प्रथम हो। 

वर्णानामानु--बाद्यणादि वणका इन्द्रम आनुपू ( यथाक्रम ).से पुव प्रयोग दो । 
आतुऽ्याथसलः--दन्दमे बडे भारैका पूं प्रयोग दो । 
इन्दुश्च प्राणि--प्राण्यग, तूर्याज् श्रीर सेनांग वाची।दन्द्र एकवत् हो । 
भष्ययनतोऽचि--्रध्ययनसे जिनकी श्राख्या (सज्ञा) प्रत्यासन्न ( निटक) हो, 

उनका दन्द एकवत् हो । ल्ातिदश्राणिनाम--प्राणिसे भिन्न जातिवाचिरयोका दन्द एकवत् 

इन्डो यथा--सदितौ लदमीश्च नारायणश्च = लब्षमीनारायणौ । सदौ हरश्च पावती च = 
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२७1६ प्राणिवज्यंजातिवाचिना दनद एकवत् । धानाशष्कुलि प्राणिनां तु--विद्- 
श्वाः ॥ धिल्िटल्िङ्ञो नदीदेक्षो ऽ्रामाः ।२।४।५। अमवजंनदीदेशवाचिना 
भिन्नलिङ्गाना दवन्द् एकवत् । उद्धयश्च इरावती च उद्धथेरावती । गङ्गाशोणम् । 
रवश्च कुर्ते च-ङुख्कुखुक्तेतम् ॥ जुद्रजन्तवः ।२। ४८ एषा दन्द एकवत् । 
युकालिक्षम् । शा नकुलात्रुद्रजन्तव. ॥ येषां य वियेघः शान्बतिकः ।२।।६। 

एषा अग्वत् । अहिनकुलम् । गोग्याघ्रम् । काकोलुकमित्यादौ परत्वात् विभाषा दते ति 
पराप्त चकारेण बाध्यते ॥ द द्ाणामनिस्वक्ितानाम् ।२।५1१०} अबहिष्छरताना 
श्राणा दन्दः प्राग्वत् । तक्षायस्कारम् । पत्राहदिष्छरताना तु--चण्डालस्ृतपाः ॥ 

गपाश्वप्रभ्तीनि च 1२।७।१९। यथोन्वारितानि तथेव साधूनि । दासीदास- 

अधीयते पद्काः । ऋमान् अधीयते कमक्छाः । चऋमादिम्यो इन्? । पदकानां कमाण. 
ञ्च समाहार इति विग्रहः । जानिरभारिनाभिति । जातिरिति षष्ठीबह्ुवचनस्थाने व्यस्य. 
येन प्रथमा । जातिवाचिनाभित्यर्थः । धानारष्डुलीति । धानाश्च शष्डुल्यश्च ताखां 
खमाहार इति विग्रहः । जातिवाचित्वादेकवचनम् । नपुखकस्वाद्ध्रस्व इति मावः 
पवेरशयद्राः। विदश्च श्रूद्वाश्चेति विग्रहः । विचिष्टलिन्न इति! आमवाचकभिश्चाः भिन्न 
लिङ्गकाः ये नदीवाचिनः ये देशवाचिनश तेषां इन्द्रः एकवत् स्यात् इतिःखात्पर्याथः। 
उद्धयद्रवति । उद्कयो नाम नद्विद्येषः, इरावती नाम काचिन्नदी । तयोनंदीवि. 
शोषवाचकत्वादेकस्वम्र । नदीशब्देन नदस्यापि म्रहणाव् , अन्यथा भिन्नरिङ्गत्वास्चम्भ- 
वादिति भावः । यूकालिक्षम् ¦ युकाश्च रिष्चाश्चेति विरहः । एकत्वं नपुंसक स्वत्वच्च । 
श्रानङ्गुलादिति। नङ्कलपर्यन्ताः छद्जन्तवः इति भाभ्यादित्ति भावः । प्राग्वदिति | 
समाहारदन्ह्ः एकवदिस्यथः । अहयश्च नङुरुश्चेति विग्रहः । अनयोः स्वाभाविक 
विरोधः भरखिद्धः । चकारेणेति । येषां चेति चकारेणेत्य्थः । भवर्दिष्कृतानाभिति । येतं 

पान्न चारोकप्र्ाख्नेनं संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिताः चाण्डाखाद्यः। 
येस्तु भुक्छ पान्न सस्कारेण शुद्धथति तेऽजिरवसिताः' इति भाष्ये स्पष्टम् 1 मग्वदिनि । 
समाहारङन्दः पएकवदिष्यथः । तक्तायस्कारमिति । तक्ञाणश्च अयस्छाराश्चेति विरहः । 
चण्डालग्रूतपा इति । एतदु युक्पात्रक्य संस्छारेणापि नास्ति शुद्धिरिति भावः .। यवा्व- 
प्रभृतीनि च । यथा गभे परित्तानि तथेव साघूनीत्यथः । दासीदासमिति । भत्रेककत्वनि- 

हयो ! {वक्गिष्टरिङ्के--्रामवनजे देश्चवाची श्रौर नदीवाचीसे भिन्न लिज्ञका न्ड एकवत् हो । 

छुद्रजन्तवः--तुद्र जन्दु्रोका इन्द एकवत् हो । यें च--जिनज्रा ( परस्पर ) सदसि ही 

स्वाभाव वैर ३, उनका इन्द्र एकवत् शे । शूद्राणां मवर्दिष्केत चुका इन्द पक्र 

वत् दो । गवाश्च--गवाश् प्रति जैसा गणम पठित है, वैसा दी सु | 
[कावकाण्काकाकपका गा क क का णी 
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मित्यादि ॥ विभाषा बु्लसगतणवान्यव्यञ्जनपश्युशङ्धन्यश्ववडवपूवौ- 
पयवे रणाय ।२।४।१२॥ वृक्षादीना सप्ाना दन्द. अश्ववडवेत्यादि दन्द 
त्रय च प्रागद्वा । इक्चारौ विशेषणमेव ब्रहणम् । प्लक्षन्यभ्रोधप्-प्लक्षन्यग्रोधाः 
ररुएषतस्-ररए्षताःः । कुराकाशम्-कुशकाशा. । व्रीहियवप्-तरीहियवाः । 

दधिष्ठतभ्-दविघदे । योमदिषम् , गोलदिषा- ! शुक्वकम्--शुकबकाः । अश्व 
वडवम्--द्रश्वरब्वौ । पूर्वापर प्- पूर्वापरे । श्रधयेत्तरम् , अधरोत्तरे ॥ ( पलः 
सेनावनस्पत्िश्गराडनिन्ललजःनयान्यतणानां वटुपदसिरव इन्द्र एक- 
वदित वाच्यम् ) वद्र्याण चामलकानि च--बद्रामलकम् ¦ नेद--बदरा 
मले । रथिकाश्वारोदावित्यादि ५ न ददिपयश्ासेनि २1५१७ नेक- 
वस्म्युः । दच्ियश्ची 1 इध्मावदहिषी । निपातनाहीवेः- ऋक्सामे । चाद्मनसे ५ ।, 

यमः । "पुमान् खियाः इव्येकषशेष्तु निपातनाश्च । प्राग्वद्रे ति ¦ विकस्पेन एकूवदिष्य- 
थः । वृक्तादावति । श्ु्चविरोषवाचिनां तृणविदेषवाचिनां धान्यविशेषवाचिनां पशुविः- 
शोषवाच्विनां चेव्यथः । धृषदवन्दधसुदादरत्ति-प्टक्षेति ¦ ष्टश्च न्य्भोधाश्चेति विग्रहः । 
गदन्ह्वसुदाहरति--टकपषतमि ति । ररवश्च पषताश्चेति विग्रहः । टणद्वन्द्रुदाहरति- 
कश्चेति । काश्च काक्लाश्चेति विहः । धान्यद्न्हुञुडाहरति--वीदीति ¦ बीहयश्च यवा 
श्चेति विग्रहः । व्यज्जनद्रन्हवुदा्रति--रथीति ¦ दधि च धृत च इति विग्रः । पश 
नद्रस॒दादरति- गावश्च महिषाश्चेति विमहः। शङ्कनिद्न््रयुदाहरति--शकति । शुकाश्च 
बकाश्चेति विग्रहः । अश्ववडवादिद्रन्द्मुद्यहरति~-स्टववडवमिति : अश्वाश्च बडवा- 
श्चेति विरहः । पूर्व॑वद्श्ववडवो, इति अश्ववडवाविस्यन्न पू्वपदवत् पुलिङ्गता । 
फलम्नेति । एकवद्धावप्रकरणकेषभूतमिदं वार्तिकम् । श्न्ह्श्च प्राणिः हस्यादिसुन्नः 
फारसेनादीनां इन्द्र पएकवद्धवन् बहूुवचनान्तावयवक एव एकवत् भवति, नश्वेक- 
ह्विकचनास्ताचयवक् इत्यर्थः । बदर। चेति । बद्रीफलानि भामर्कीषखानि चेत्यथंः । 
बदरामलके ' बुर चामलकं चति वियमः । रथिकार्वारोहाविति । अन्न सेनाङ्व्वेऽपि 
नेकवरवम् । ने 5वस्स्युरिति ! एषां खमाहारदन्दौ नास्तीव्यर्थः । दधिपयसी । दधिं च 

पयश्चेति विग्रहः । "जातिरप्राणिनाम् इति निस्यमेकवच्वं प्राप्तं बाधित्वा व्यञ्जनद्- 
नदष्वाद्धिकटपः प्राक्च, सोऽपि न भवति । इध्माबर्हिषी । इध्मं च बर्हिश्चेति विरहः 1 

विभाषा श्च -दृक्लादि सार्तोका तथा अश्ववडवादि तीनों का इन्द्र कवत् हो, विकरे । 
फरसेना~--फलादिका बहुवचनान्त प्रकृतिक दनद एकवत् हो । ने दुधिपयः~-दधिपयसादि 
द्रनद्र एकवत् रहौ हो । 

धरङ्कुव्यकुषूलानि । सिताः धटी च पटे च-पटपटाः। सहितानि ङुण्डल्ानि च कखे च 



करणम् | खधा-षव्दुमती-टीकाद्योपेता ! ५२६ 

श्रानङः ऋतो इन्द्धे ।६।२1२४५। विद्यायोनिसंबन्धवाचिनाश्दन्तानां इन्द्र 
श्रानङ् स्यादुत्तरपदे । होतापोतायै । मातापितरौ । पुत्रे इत्यन्ते पितापुत्रौ ॥ 
देवताद्वन्द्वे च ।६। ३२६ इोत्तरपदे पूर्वपदस्यानद् | मित्रावरुणौ ॥ (वायुशब्द्- 
प्रयोगे प्रतिषेधः ) । अग्निवायू-वाय्वर्नी ५ हेदम्नेःसामवरूणया, ।६।३।२९। 
देवतादन्द्र इत्येव ॥ अग्नेः स्ट्स्स्तोमसोमाः 1८1२1८२} अग्नेः परेषामेषां सस्य 
धः समासे । अग्निष्टत् । श्रग्निछ्ोम" । श्रग्नीषोमौ । शग्नीवरणौ ॥ इद् द्धौ 
।६।६।२८। बरद्धिमल्युत्तरपदे श्चग्नेरिदादेशो देवतान्द्रे । अरनामरुतौ देवते अरस्य-- 

दीधं इति । इष्मश्ञब्दस्येति शेषः ॥ ऋवसामे , ऋक् च साम चेति विग्रह, । (अचतुर, 
इत्यादिनाऽच् समाघान्तः । वाङ्मनसे । वाक् मनस्वेति विरहः, पूवंवस्समासान्तः ! 
विचयायोनिसम्बन्धवाचिनामिति । विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां चेत्यर्थः 1 
ऋ दन्तानाम् इति । बह्ुरवे व्यत्ययेन छतः इस्येकदष्वनम् । छद्न्तसर्वावयवकान्तानाभमि- 
स्यथः । उत्तरपदे इति । 'भटुगुत्तरपदेः इस्यधिकारादिति भावः। होतापोताराविति । 
होता च पोता चेति विग्रः । माता।पतराविति । पिवृपितामहा इष्यादौ तु नानङः। 
ऋद्न्तसर्वावयदकत्वामावादिति भावः । मित्रावरुणाविति। इह ऋशुन्तत्वाभावात् 
ूर्वेणाप्रापे विधिरयम् । वायुशब्देति । वायुचब्द्स्य पूर्व पद्वेनोत्तरपद्स्वेन चा प्रयोगे 
सष्यानडः प्रतिषेधो वक्तव्य इव्यथः । शेदग्तेः ! श्येवेति । देवताद्वन्द्वे इत्यनुवतंव 
एवेत्यर्थः । सोमक्षब्दे वरुणश्च ञ्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादश्ः स्यात् देवताद्कन्् 
हस्यर्थः । भग्नः परेषामिति । षः स्यादिति अपदान्तस्य मूघन्यः' इस्यनुष्त्तेरिति मावः। 
भश्चिष्टुदिति । क्रतुधिरेषोऽयस् । अिष्टोम इति । स्तोन्नविहेषस्य सस्थाविशेषस्य च 

नाम । श्रग्नीषोमाविति ¦ अग्निश्च सोमश्चेति विग्रहः) ईत्वषत्वे ! श्रग्नीतरुणाविति । 

अग्निश्च वद्ुर्वेति विरहः 1 इदघदौ । भग्नेरिति देवतान इतति चानुवतते, षद्धि- 

ब्देन श्द्धिमङ्चयते, देवतान केवरशृद्धिरूपोत्तरपदासंभवात् । तद्ाह- दरा दमतीति ! 
र 

आनङ छतो इन्द्रे-वि्यासवन्धवाची रौर योनिसबन्धवाची ऋदन्तको द्वदने शरान 

श्रादेश दो, उच्चर पदक परे, देवता हन््-देवतावाची शब्दकः ददप “भानड? आदेश हो, 

खन्तर पदे परे । वायुक्षब्दुः्रयोगे-द दम देवतावाची "वाः का प्रयोग रहनेपर श्रानड 

शरादचच नदीं हो । हद्श्नेः--सोम रौर वरुण उत्तर पदके प्रे अग्निक रकार को ईत" श्रादेच 

हये, देवता ददम । जअभ्नेः स्तुत--्रभ्निसे पर स्तुत्, आदिके सकारको षत्व हो, समस्मे । 

इद् घरद्धो--उद्धिमान् उत्तर पदके परे अके श्कारको सकार दी अदेश शो, देवता द्द् 1 
~~~ ण व च का ता क 1 0 

7काकावाा  ा  िििििथिि पे 

ताद च = कुण्डलकय्कतारङ्ानि । सुदितौ अग्निश्च सोमश्चन्यग्नीषोसौ । सहिते चश्च 

भू भिद = चावाभूमी । सहितौ मित्रश्च वरुरश्चनमित्रीवस्णौ । समाहार्न्द्ो यथा-~-पाणी- 

2० मर 



५३० मध्यसिद्ान्तकौमुदी- 

द्ागनिमाश्तं कमं ॥ ् ररनीवसणौ देवते यस्थ--श्रागिनिवारणम् 1 'देवतादरन्दरे चे^त्युमय- 
पद्श्दधिः \ ( प्रिष्णौ न ) । श्रग्नरैष्णवप् ॥ दिवो दयावा ।६।२।२६॥ देव- 
तादने उत्तरपदे । यावामूमी ॥ गतरप्ितिरावुदौीच्ाम् ।६।३। ३२ उदीचां 
किम् १ मातापितरौ ॥ उन्दाच्चुदषहास्ताव्समाहारे ।५।२1 १०६ चवर्गान्तादष- 
हान्ताच दन्द्राहचू समाहारे । वाक्त्वचम् । त्वसष्ठजम् । शमीदषदम् । वाकूत्विषम् । 
छुत्रोपानहम् । समाहारे किप् १ प्रा्रदुशरदौ । इति हन्द्रसमासश्रकरणम् । 

छग्नासरताविनि । अग्निश्च महष्चेति विग्रहः । देवताहुन्डर च, ईध्यानडः । भग्निमारतं 
कसंति। श्वाऽस्य देवताः इश्यग्। तद्धितान्वभ्रातिपदिकावयवस्वात् सुपो छद् । 
श्रग्नीवरूणाविति । ईदग्नेः इतीश्वम् । आग्निवारुणमिति । भ्सास्य देवता, इत्यण् । 
नयु तद्धितेष्वचामादेः दस्यादेरचो शृद्धिदिलानात् कथयुत्तरपदश्यादिवद्धिरित्यत 
धाहु--वत इ दचेः्ु पयपदवृद्धिरिति । विष्णौ नेति । विष्णुङ्ञ्दे परे भभ्ेरिकारो नेति 
वक्छव्यमित्यथेः । श्रागनावेष्णवमिति । अग्निश्च विष्णुरच भग्नाविष्णू । "देवताद्न्द् 
च, इत्यानङ् । अग्नाविष्णु देवते भस्य दस्यं "सास्य दैवताः इष्यण्। आग्नावैष्णवं 
हविः । ददेवकाष्न्् च हष्युमवपपडदधिः। इर्वाभावादानङेव । यावामूमी इति। 
योश्च भूमिश्चेति विग्रहः । मातरपितरावुदीचाभिति । उदी महे 'मातश्पितराश्वेति 
अवतीत्यथंः। अत्र मावृश्षब्दस्यारडादैसो निपात्यते । मातापितराविति! भरङ्मावे 
“आन्तः दश्यानडः । इति इन्द्रसमास. । 

विष्णौ न--द्रद्धिमत् "विष्णु, शब्द उत्तर पदके परे अण्निको त्" प्रादेखनद हो । 
दिवो धावा--दिव् शब्दको “वावा भदे श्च हो, उत्तर पदके परे । 
मातरपितरौ--“मातरपितरौ" हत दनद मातृशम्दको “श्ररङः श्रदेश हो, पश्चिमी 

भआवचार्योकि मतसे । इन्द्वाष्चुहू--ववगान्त, दकारान्त, षकारान्त ओर इकारान्त दन्ते 
समासान्त “टच्? प्रत्य हो, समाहारमे । 

इसप्रार इन्दुमती. ठीकार्ये दन््ु प्रकरण समाप्र हुभ्रा। 

वा वा वा रि पि री भी 
| 

„ ++ 

च पादौ च मुखं च पवैषां समाशर्पातिपादमुलम् । चाङ्कश्च पटदश्च श्रनयोः समाहार 

शङ्कट ! रथिक्षाश्च भश्वारोदहाश्च गजस्थाश्च पतेषां समाहारः्=रयिका वारो इगजस्थम् । 

अण मतिन्0िकिन 



अथेकरोषसमासप्रकरणम् । 
( विरूपाणामपि समानानाम् ) । वक्रदण्डश्च कुरिलदण्ड्-वकूदण्डौ- 

$टिलदण्डौ ॥ चद्धो यूना तज्लत्तशश्चेदेव विशेषः ।१।२।६५॥ भूना सदो्तौ 
गोत्रं शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृत चेत्तयोः त्स्नं वैरूप्य स्यात् । गाग्यश्च 
गाम्यायणक्च गायों । ब्दः किमू १ गग॑गार्यायणौ । यूना किम् १ गर्गगार्ग्यो । 

विरूपाणासिति । शसषपराणास्, इत्यनेन सूत्रेणार्थमेदेऽपि शब्दे करूप्ये एकदोष 
डक्तः, पूकाथकत्वे विरूपाणामप्येकशेषो । वक्तव्य इष्यर्थः । वक्रदण्डश्चेि । अत्र 
शब्द्वरूप्येऽप्य्थंक्यात् अन्यतरः शिष्यत इति भावः । इदो यूना । रूपतो 
ऽथतश्च भदेऽपि प्राप्ट्यथंमिदम् । यूनेति ¦ "जीवति तु वश्ये युवाः इति वचयमाण- 
युवप्रष्ययान्तेनेष्यथंः मदोक्तावित्ि। अध्याहारलरध्मेतत् । गोत्रमिति ब्ुद्धश्चब्देन 
(अपत्यं पोत्रप्रश्ठतिगोब्रम्ः इति सूत्रो्त गोश्र विवद्धितम् । अप्यमन्तरितं शृद्धमिति 
एवाचायपरिभाषितश्वादिति भावः । ष्य" इति । शोष इति कर्मणि घञन्तमनुवर्तत 
इति भावः । तछरण शति । सखः योच्रप्रसययः युवप्रस्ययश्च छङणं निमित्त यस्येति 
विग्रहः । विदोषः वेरक्षण्यम् । तथा च गोच्रयुवप्रस्ययान्तयोविशेषः बैरूव्य तल्रच्ण- 
श्चेत् गोत्रयुवप्रस्ययनिनमित्तकश्चहिस्यर्थः । अन्यनिमित्तको न चेदित्यर्थः सिद्धः । तदाह 
गोत्रयुवेति । कृत्स्नमिति । एुवक्छाररभ्यमिद्म् । गाग्यरचेनि । गर्गस्य गोच्रापत्यं गाभ्यंः 
“गगोदिभ्यो यज्? । गारग्यायण शति । गर्ग॑स्य गोत्रापस्य गाग्येः । तस्यापस्यं युवा गाश्यां 
यणः । "वभिभोश्चः इति पद्! सार्ग्यारिति। अन्न गाभ्यश्चब्दस्य याम्यांयणज्ञ्डुस्य 
चच गोत्रयुवप्रव्ययङृतमेव रूप्यमिति योन्रप्रस्ययान्तो गाग्य॑शञब्द्ः क्िष्यत इवि 
वः । गगगाग्यायणाविति। गश्च गाग्यांयणश्चेति विग्रहः । अन्न गगशब्दस्य 
याग्यायणश्ब्दस्य च युव्रस्ययमान्ङतवेरूप्येऽपि गोन्नपरत्यबान्तस्वामावान्नेकशेष 
इति भावः । गगेगा्यारिति । भन्न यगंशब्दृष्य गाग्यंशब्दुस्य च गाोतन्नप्रव्ययमान्न- 
छृतवरूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दो न श्लिष्यते युना; षहोक्स्यभावादिति 
"~~~ 

---------- ~ -- - यभः 

विद्पाणामपि--समानाथेक विरूगका भी एकशचैष(१) हो, विभक्तिङ्े परे 
शद्धो यूना -युवप्रस्ययान्तके साथ उक्त गोतरभ्रस्यान्तका देष होः यदि गोत्रपरत्य 

भोर युवप्रत्ययमातरङ्कन हो उनका कृत्स्न ( सभी तरहका ) वैरूप्य रहे तो । 

(१) इन्हापवाद् पुकदोषः। स देवा! सषूपसंबन्धी विङूपसंबन्धी चेति। तन्न 
सङ्पसस्बन्धी यथा--पमश्च रामश्वन्पमौ ! विप्रश्च विप्रश्च विप्रश्चव्वेप्राः । शुद्र च 
दष्टा चचह । नदी च नदौ च नदी च-नद्यः ¦ नें च नेत्रं चननेत्रे ! पद्यं चपद्च चप 
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कृतसं किम् १ गार्येवास्स्यायनौ ॥ खनौ पुवच्च ।६।२।दद६] यूना सहोत्तौ वदाः 
ज्ञी शिष्यते तदथश्च पुवत् । गार्गी च गाम्यायणौ च--गगौः ॥ पुमान् खिया 

॥१।२।६अ| च्िया सहोक्तौ पुमान् शिष्यते, तल्लक्षण एव विषेत् । इसी 
च दंसश्च--हंसौ ॥ आ्रातपुजो स्वख टुहितमभ्याम्।१। राद] धाता च स्वसा च-- 
भ्रातरो । पुत्रश दुदिता च--पुग्रौ ॥ नपुखकमनपंसकेनेकच्चास्यान्यतरस्थाम् 

मावः । गाग्यंवात्स्यायनाविति । गगंस्य गोत्रापत्यं गाश्यंः, वस्सस्य गोत्रापत्यं वास्स्यः। 
गर्यादिव्वाद्यज्। वस्सस्यापत्यं युवा वास्स्यायनः। "वजिजोश्च' इति फक् । गार्य 
वाह्स्यायनश्चेति विग्रहः । अत्र गास्यंश्चब्दस्य वास्स्यायनशाब्दस्य ख न गोन्रयुवगस्य- 
यमान्नह्त वैरूप्यम्, मकृतिवेरूप्यस्य गोच्रयुवपरत्ययमात्रक्तव्वाभावात् । अतो शोच्र. 
परत्ययान्तो गाग्य॑ज्न्द्ः न क्िष्यत इति भावः । लोपु>्च । बद्धो युनेस्यनुवतंते । 
बद्धेति खीलिङ्गेन विपरिणभ्यते । तदाह--यूना सहोक्तौ वरदधा खी शिष्यत इति । गोचर 
प्रत्ययान्तः खीवाचकः शाञ्दः शिष्यत इति भावः । खीत्वस्य वेरूव्यकारणस्याधिकस्य 
सर्वावत् पृदवेणाप्राप्ते वचनमिदम् । तदथं इति । तस्य शिष्यमाणस्य सखीवाचक- 
गोन्नप्रव्ययान्तस्यार्थः पुमानिव स्यादित्यर्थः । गामी चेति । शरग॑स्यापस्य स्वीव्यर्थः ! 
गर्गादियनन्तस्वात् 'यजश्चः इति डीप् । गार्म्यांयरमै चेति! गर्गा्यञन्तात् यून्यपस्ये 

'यजिजोश्चः इति फक् | गां इति । अन्न चछीत्वहृतवेरूप्याधिक्येऽपि गोन्नप्रत्ययान्तः 
खीवाचको गार्गीक्षब्द्ः शिष्यते । स युवत् । पुमान्ल्िया । तर्लच्तण एवेति । शद्धो 
यूना इत्यतस्तदचुधत्तेरिति भावः । दमी चेति । अतर पुस्स्वसरील्वमान्रङकतवेरूप्याव् 
पुहिकङ्गो ह सशब्दः शिष्यते । खीत्वपुर्त्वङ्कतवेरुप्यादेव "सरूपाणाम् इस्यस्याग्राक्तिः ! 

मावृमातरावित्यन्न जन नीवाचकपरिष्छेन्त॒वाचकमातृश्चब्द्योस्तु नायमेकरेषः । एक- 
विभक्छौ सरूपाणामिष्यनुवव्यं एकविसत्तौ सरू पाणां सीप्वपुसूवेतरकृतवेरूप्यरहिता- 

नामित्याश्रयणात् । इह च मातरादित्यन्न “शप्तृन्ः इति दी्ध॑तदभावाभ्याप्नपि वेरू- 
प्यात्। अत एव हसश्च वरटा चेस्यन्नापि नस्यम् । जत्पुत्रौ । आातृपुत्रौ स्वसृदुहि 
वृभ्यां सहो्टौ कमात् आतपत्र शिष्येते । स्वरूपतोऽपि वेरूप्यादाक्तौ वश्नम् ॥ 
नपु सकम् । अन्यतरस्यां मर हण एकवदिस्यनेन वान्वेति, भानन्तयात् , नस्वेकरोषेणे- 

सखीयुवच्च--युवप्रस्ययान्तके साथ उक्ति ( सहविवक्ा) मंब्द्याखी ( गोत्र प्रत्ययान्त 

स्लीवाचक शब्द) काशेष दो ओर् सखलीवाचकको पुवद्धाव दो पुमाचूखिया--खीवाचक 
के साथ पुवाचककी सद विवक्तामे पुंवाचक्का शेष हो, यदि ्छीत्व ओर पुस्त्वमात्र कृत 
ह उनका व्रैरूप्य रे तौ । आ्रातृपुत्रौ--स्वप्ते साथ ताको सहविवकषामे आताका 
रोष हो शरीर दुहिताके साथ पुत्रको सहविवक्षा पुत्रका शेष हो । नपुंसखक~-्नपुंसकके 
~~ 

ष 

काका वा 
ध 

-च = पद्यानि । विरूपसम्बन्धा यथा---नाद्यणएश्च ब्राह्मणी चनमाद्यणो । नरश्च नयश्च = 
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4१।२।६६। ्कलीवेन सहोक्तौ क्लीवं शिष्यते, तच वा एकवत् स्यात्तश्लक्षण एव 

-विशेषश्चेत् 1 शुक्लः पटः, शुक्ला शारो, शक्ल वच्चम् , तदिदं शुक्लम्-तानीमानि 

शुक्लानि ॥ पिता माजा 1 १।२॥ऽ०। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च 

-पिता च--पितस-मातापितयै ॥ श्वश्युरः वस्वा १।२।७१। श्रवा सदोत्तौ श्वशुरो 

वा रिष्यते , शभरच श्वशरश्व-धशर-धभूषणरो ॥ स्यददीनि स्व॑नित्यम् 

।११२।७२। सैः सहोक्तौ त्यदादीनि शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्च- तौ ॥ (त्यदादीनां 

मिथः खद्यो यत्परं तच्छिष्यत ) 1 स च यथ--यौ ॥ ( पू्शेषोऽपि 

स्याह- चेति । तस्लक्तण षवेति । नपुं सकत्वानपुस्कष्वमाचछ्धतवेरूप्य र पन ज्रवेरूज्य चेतयः । 

शङ्ःपटः, शुद्धा शाटी, शुदं वखमिति । पटकश्ञब्दस्मभिव्याहारात् शर्ल्चच्द्ः पुंलिकङ्ः, 

शाटीशञ्डसमभिन्याहारात् खोलिङ्गः, वखशय्दक्चममिव्याहारे तु नपुसकलिद्गः । "गुणे 

शुक्छादयः पुलि गुणिलिङ्गास्तु तदति, इस्यमरः । तच्च स च इदं च तत्) अयच इय 

च इदं च इदम् । श॒क्छश्च शुक्छा च क्छ च शुश्छस् । _ अत्र नपुखकाम्येव 

क्िष्यन्ते एकवच्च भवम्ति ! नानीमा निशुद्ठानीति । नपुसकत्वे एकरोषे सति 

एषछवस्वाभावे रूपाणि । पिता मात्रा । श्पुमान् जिया । इत्यत्र सरूपाणा- 

मिष्यनुधततेरपराक्चाविद वचनं विकरपाथं च । मातापितराविति । "पितुदंशयुण माता 

गौ रेणातिरिष्यते, इति श्रव्या मातुरभ्यर्दितस्वासपूवंनिपातः । “आनङऋतः” इत्या. 

नङ । रवशुर दवश्रवा । शभ्रूवा अपिमावृतुखयत्वोक्तेरम्यहितस्वम् । शशवश्रः पूवंज- 

पतनी च मावृतुहया प्रकीर्तिता, इति स्तः । इह तर्कन्तणग्रहणानुष्त्तिः स्पष्टार्था, 

श्वशुरः श्वश्वाः इति शब्द्रहणात् । त्यदादीनि । स्वेरिति। त्यदादिभिरितरेश्चे- 

स्यथः । ताविति । अच्र देवदेतश्चश्दो निवतंते । तम्छञ्स्तु शिष्यते । तहेददत्ताविकि 

न मवति । स्वैः किम् १ पस्यासत्या स्यदादिभिरेव खहोक्तावित्यथां मा भृदिष्येतद्थंस् ॥ 

त्यदादीनां भिथ कति । १ । यत् परमिति । स्यदादिगिभे यत् परं पटितं 

तशदुष्यत इस्य्थैः । शब्दपरविप्रतिषेधाश्रयणादिति मावः। सच धच यौ ¦ ध्यदादिगभे 

साथ नपु घककी उक्तिमे नपुंसक्का शेष दो तथा वह नपुसकं पएकयत हो, विकल्पते, यदि 

उखका नपुसकस्व श्रौर श्रनपुं सकत मात्र छन दी बररूप्य रहे तो ! पितामान्ना--माताके 

साथ पिताकयी सदविवक्लाे पिताका शेष शे, विकल्पमे । श्वशरः--धश्रके साथ दवशुरकी 

सदइविवन्ारमे इवशुरका शेष हो, विकरपपे । स्यदुदीनि--स्यदादिके साथ ्नन्य सभी सन्दोको 

सद विवक्तं त्यदादिका नित्य शेष दो । स्यदादीनां मिथः--त्यदादिके साथ स्यदादिष्टी 

( द्यी ) सदविवक्षा रहने पर स्यदादिगणमे जो शब्द पर रदे, उसका शेष ह । 

पव॑शोषोऽपि--कहीं २ पर ्यदादिके पू्ैभठिन श्दोका मौ हेष होता देखा गया डे। 
ए 

नराः । जतरश्च स्वसारश्वन्ातिरः । पुत्राश्च दुहितः चयुताः । नीक च नीला च नीलश्च 
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हश्यते ) इति भाष्यम् । स च यश्च-तौ ॥ ( त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो 
ज्लिङ्वचनानि ) ! सा च देवदत्तश्च--तौ । तच देवदत्ता च यक्ञदत्तश्च-तानि ॥ 
ग्रास्यपश्ुखघेष्वतसर्णेषु खं ।१।२।७३॥ एषु सहविवक्षायां श्ञी शिष्यते } गावं 
माः । भ्राम्यति किम् ए शरव इमे 1 पशुग्रहणं किंम् ए ब्राह्मणा इमे । संधेषु किम् १ 
एतौ भावौ । श्रतस्रेषु किम् ? वत्वा इमे ॥ ( छनेकशफेष्विति वास्यम् )। 
द्श्वादमे॥ इट्येकशेषसमासप्रकरणम् । 

--~€^ 9)43./2>~ 
1 

यश्छुडदस्य तच्छुष्दादुभ्वं पाठात् परश्वात् स एव शिष्यते हति भावः । पृवरेषोऽपीति 
परशड्दस्येष्टवाचिव्वात् छचितपवंमपि श्लिष्यत इति भावः । अन्न हिपयन्तानाम्, इति 
न भवति । अह् च भवाश्चावामितिमाष्योक्तेः । त्यदादित इ।त । आाद्यादिश्वात् षष्ठधर्थः 
तसिः । त्यदादीनां खीशेषेऽपि सहविवद्ितेषु यः पुमान् यच्च नपुंसकम् तहशेन सिङ्ग. 
प्रतिपादकानि भवन्तीष्यथः। कानीस्पाकाङ्चायामर्था्यदादीन्येव सम्बध्यन्ते ! 
सा च देवदत्तश्च ताविति अन्न तश्छुडद्ः ज्िष्यते, समभिष्याहृतदेवदत्तशब्दटिङ्गश्च ४ 

देवद्तशब्दस्तु निवतंत एव । याम्यपशु । एष्विति । तर्णभिन्ेषु अआम्याणां पशुनां 
खंधेष्विस्यर्थः। गौश्च गौश्च गौश्च इति पुटिङ्गखीलिद्गेषु गोकश्षब्देषु सष्टविवदितेषु 
पुमान् चिया? इस्येतद्बाधित्वा खी शिष्यत इति भाव८। इमा इति! असुप्रयोगे 
खपमेदः फकमिति भावः ॥ इत्येव शेषः । 

त्यद्ादितः--खालिग त्यदास्कि शे ददयोने प्रर मो, सक्विवक्तिति पुरिथज् अथवा 

लपु सकलिग शब्दकी तरह ही उस शिष्ट खीलिग व्यदादिका भी रिग श्रीर् वचन होता है। 
नोटः--त्यदादिके रोषमरे पुल्लिग श्रौर नपुसकं दोनों यदि सहविवक्षित हो तो 

परत्वात् नपुंसकके श्रनुसार ही लिग-वचन होते ै। एवं दन्द मौर तप्पुरूषके विदोषण 
जो त्यदादि दै, उनम पूर्वोक्त वातिक नदौ लगता-- क्योकि वे विष्य लिंग ही होते है । 

ग्राग्वपश्यु--प्रतरुण ( जवान ) जो याम्य पशुका सध, उनकी सहविवक्षा्मे खीवाचकफका 

देष शो । भनेक~-'धाम्यपशुः इस सूत्र से खसो सीवाचकका सष हो, जो ्रनेकशफ ( चीरे 
हर खुर ) बाला हो। 

इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामे एकेश्चेष प्रकरण समाप्त हृश्रा। 

[क "कनकन्काकावकावकाकाकक क व 

नीला।न, नार वा । शुधच शु च = शुके, शुक्ल वा । साता च प्ता च = पितरौ, मताः 

पितरौ, मातरपितरौ वा । श्वशुरश्च शथृश्चन्यशुरी, श्भरक्वशुरौ वा । श्रजश्च श्रना च=अजे ॥ 
इस्येकशेषः ॥ 
---9-- 



अथ समासान्तप्रकरणम् । 
ऋकपूरव्यूःपयामानत्ते ।५७19४। ऋमायन्तस्य समासस्य श्रपरत्ययो- 

ऽन्ताबयवः, श्रे या धूस्तदन्तस्य न । अर्धचः । अद्चवहु वावध्येतयैव । नेह- 
श्ररृक् चाम ) वुक् सूक्तम् । विष्णुपुरम् । विमलापं सरः ॥ द्य न्वखपसगेभ्या ऽप 
ईैत्। ६।३।६७] द्वीपम् 1 अन्तरीपम् । प्रतीपम् । समीपम् (श्रवणन्ताद्धा) ।्रपम्-- 
प्रापम् ॥ उद्नेदं से । ६ाभ६८। अनूपो देशः । राजधुरा 1 श्रत वु--अक्षधूः ॥ 
द्ढभूरक्षः। सदिपथः । रम्यपयथो देशः ॥ छच् प्रत्यन्ववपुर्वस्सामलतोम्नः५।५। 
७५। प्रतिसामम् । अनुसामम् । अवसामम् । प्रतिलोमम् । श्नुलोमम् । अवक्लोमम् । 
1 

द थन्तरप । हवि अन्तर् उपगं एतेभ्यः परस्य अकारमस्ययान्तश्याग्श्दुस्येत्यर्थः। 
दपम् । योः पाश्वयोरग॑ता आपः यहिमिन्चिति विरहः । श्यधिकरणपदो बहूनीहिः ! 
लकारप्रसययः, दत्वं, सवणंदीर्घ॑श्च । अ्रन्तरीपमिति । अन्तगता आपो यस्मिन्निति 
चिग्र्टः । परनीपमिति । प्रतिदा जापो यस्मिद्चिति विग्रहः ! समीपमिति । संगत्ता 
भाषो यरिमन्चिति विभ्रहः 1 भ्रवरणान्ताद्ेति । अव्णान्तादुपसगव् परस्य जपस्य ईश्व 
वा वक्तव्यमिस्यथः । प्रेपम् , प्रापम् । प्रगत्ता भापो यस्येति विग्रहः । ऊदनोदे श इति । 
अनोः परस्यापस्य उरस्याद् देशे । भ्रनूपो देश इति ! अनुकका आपो यस्मिन्रिति विरहः । 
आभ्रस्ययः, उर्व, सवणं दीधश्च । अच्प्रतयन्वव । प्रति-अनु-भव-एतत्पू्वासामलोमान्ता- 
व्समासाद्च् स्यादिष्यथः 1 ५ तिस्ाममिति । प्रतिगतं सामेति विपहः। अच् , “नस्तद्धितः 
इति टिकोपः। अरवुसाममिति । शजुगतं सामेति विग्रहः । अच्, टिरोपः । अवसाममिति । 
अवङ्ृष्ट सामेति विहः । अच्, टिकोपः । भ्रतिलोममिति । प्रतिगत रोमेति विग्रहः । 
अनुलोममिति ।, अनुगतं ोमेति विग्रहः । भ्वलोममिति । अवगतं रोमेति विग्रहः । 1 

चटपूरञ्धूः-- गः चन्त समासका अन्तावयव शश्र" प्रत्यय हो । परन्तु अक्षे धूरीवाचक 
जो धूः शब्द, तदन्त समासर्मे श्रः प्रयय नदीं हो । अन चबहुचा--प्नच भौर बहुच 
समास ्रष्येतां चरथं गम्यमान होने पर ही समासान्त “अ, प्रत्यय दो । 

हन्त्यरूप-- दिः भरादिते पर छवसमास्तन्त अप" के आदि भ्रकारके शख हो। 
अष्णा--मवरणंन्त उपसगंसेपर कृतसमासान्त' “श्रपः के श्रादि श्रकारक्तो ईव हो 

विकर्पसे । 
॥ उदुनोदंशे-प्रलु उपसग॑से पर कतसमासान्त (अरप के आदि श्रकारद्नो ९अब् दो 
च श्रथ । 

जस्परत्यम्वव~-्रत्यादि पूवक सामन्त श्रौर॒लोमन्त समासते समासान्त “शरच्? 
प्रत्यय हो । 



४३६ मध्यखिद्धान्तकोमुदी- [ समासान्त- 

(रृष्णोदष्पाण्ड्सं व्यापूर्वाया भूमेरजिष्यते) कृष्णभूमः । उदग्मूमः । पाण्डु- 
भूम. । द्विभूमः । त्रिभूमः प्राशदः ॥ ( संख्याया नदोगोदावरीम्यां च ) । पच्च- 
नदम् । सप्तगोदावरम् । श्रजिति योगविभागादन्यत्रापि-प्यनाभः ॥ श्ररंणो 4दनश्ते 
नात् 1५181 ज॑ अचञ्च"पयायादद्गोऽच् स्यात् । गवामक्षीव--गवाक्षः ॥ असतुर- 

विचतुरछचतुरखीपुंसघेन्वन इदक् सामघराङ्मनसाक्तिश्वदारगवोवेष्ठीव- 
पदष्टोवनक्तदिबरात्रिदिवाहरदि बसर्जलनिश्रेयसपुरुषायुषद्ध यायुषभ्यायु- 
वग्येजुषजातोत्तमशोत्त वरो जो एन गोष्ठ्यः ।५।४।०७। एते पष्ठवि- 
शतिरजन्ता निपात्यन्ते । चानयो वहुत्रीहय- । विद्यमानानि चत्वायेस्य--श्रच- 

तुरः । विगतानि चत्वायंस्य--विचतुर. । खचतुरः ॥ ( ऽथुपाभ्यां चत॒से ऽनि- 
ष्यते )। त्रिचतुराः । चतुर्ण समौपे --उपचतुराः । तत एकादश दन्द्रा---छीपुंसौ । 
धेन्वनङहौ । ऋक्सामे । वाडमनसे । अक्षिणी च भ्रुवौ च--क्षिभ्रुवम् । दारा न 
सवश्राच् + टिरोपः। कृश्णदगिति। नेद् वातिकम् । किन्तु 'अचप्रस्ये्यत्र जच इति योग- 
विभागमूकाभियुच्छोक्तिरेषा । ङष्ेति। कृष्णा भूमिः यस्थ, उदीची मूमिः यस्य, पाण्डुः 
भूमिः यस्य, ह मूमी यस्य, तिरो भूमयो यस्येति च विग्रहः । प्राषादः सर्वत्र विशे. 
ऽयः । सख्याया शी । संख्प्रावाः परो यो नदीक्ञब्दः गोदावरी शब्दश्च ताभ्यामजि- 

श्यत इत्यथः । पञ्चनदमिति । पञ्चानां नदीनां समाहार इयर्थः । सप्तगोदावरमिगि । 
सक्तानां गोदावरीणां समाहार इति विग्रहः । 'नदीमिश्चः इध्यव्ययीभावः। अचि 
“यस्येति चः इति रोपः! नाग्वयीमाकात्, इत्यम् । पद्यनामि इति । पड नाभौ 
यस्येति विग्रहः 1 अचतुर इति । नजोऽस्स्यर्थानामिति अवि्मानपदरोपः । विचतुर 
इति । विगतानि चत्वारि यस्येति विथ्रहः। “न पूजनात्? इति निषेधो बाध्यते । 
व्युपाभ्यामिति । त्रि उप आभ्यां परे यश्चतुशाडइस्तस्मादजिष्यते । त्रिचतुरा इति । त्रयो 
वा चत्वारो वेति विग्रहः । सशययाग्ययासन्नः इति बहु बीहिः। वहुनीहौ स्येये 
डच्? इति डचं बाधिस्वा अच। इचि तु टिलोपः श्यात् । उपचतुरा इति । त्रयः पञ्च 
वेत्यथः। 'खस्ययान्ययः इति बहुनीदहिः। अच। खीपुक्ताविति । शी च पुमश्ेति 
विग्रहः । अच । पेन्वनडुडौ । धेनुश्च अनडवांश्ेति विग्रहः । भच्। ऋनसाम इति । ऋक् 

छरष्णोद्क--कृभ्णादि पूत्रक भूम सब्दान्त समास्ते समाक्तान्त अच् प्रत्यय हो । 

सश्याया नदी--सख्यःपूकंक नवन्त रौर गदावयन्त समासते समासान्त अच् 
प्रायय हो। जचणोऽदर्श-- व्पर्यायतसे भिन्न भक्तिशब्दान्त समास्ते समासान्त भच् 
भत्यय हो । अचलुर--अचतुर, विचतुर आदि शब्द अजन्त निपातन हों । 

श्युपास्यां- तरि" भौर उपः से पर चुर शब्दान्त समासषसे च् प्रस्यय हो । 



भरकरणम् | सुधा-इन्दुमतो-रीकादयेषपेता । ५२७ 

गवक्च--दूरगवम् ! ऊह च अष्रबन्तौ च--र्ष्ीवम् । निपातनाष्टिलञोपः ' पदष्टी- 

चम् । निपातनास्मादशब्दल्य पद्भावः । नक्तं च दिवा च नक्तंदिवम् । रात्रौ च 

दिवा च-रात्रिदिवम् । रात्रेमान्तलवं निपात्यते । ् रहनि" च दिवा च--्दर्दिवम् । 

वीप्ायां इन्द्रे निपात्यते--त्रहन्यहनीत्यथैः । सरजमिति साकव्येऽन्ययौः- 

भावः ¦ वहुनीहौ तु--खरलजः पडजप् । निधधितं प्रेयो--निभ्ेयसम् \ तत्पुरुष 

एव । नेह--निश्रेयान्पुरुषः । पुस्षस्यायुः--पुरुषायुषम् । ततो द्विगू--दयायुषम् । 

च्यायुषप् । ततो दन्द्र.-ग्यजुषम् ! ततद्धयः कर्मधारयाः-जातेक्षः 1 महोक्षः ॥ 

बृद्धोक्षः । शुनः खमीपम्--डपशुनम् । टिलोपामावः सम्प्रसारणं च निपात्यते ॥ । 

7 वि 

च साम चेति विग्रहः । अच्, टिोपः । वास्मनस इति । वाक् च मनश्चि विभः । 
अच् । अरदिञरुरमिति । अच्, प्राण्यङ्गव्वादेकदस्वस् } दारगवमिति । समादारदन्द्राद्च् । 
ऊर्वष्ठीवमिनि । प्राण्यज्गप्वादेकव्खम् । पदष्टीवभिति । पादौ चाष्टोवन्तो चेति इन्द्रादच्। 
भआण्यज्गस्वादेकवर्वस् । नक्त॑दिवमिति ! नच्छमिति मान्तमव्ययम् । दिवेस्याकारान्तमव्य. 

यम् । नक्तदिवेति हन्द्रादच् । ध्यस्येति चः इत्याकारलोपः । 'शग्ययीभावश्च' इत्यन्य 

यत्वम्, नपु्कत्व च । “नाव्ययीभावात्, इत्यम्माव । मान्तसमिति । रात्रौ च दिवा 

चेति इन्द्धे छते खुण्ट्ुकि छते रत्र्मान्तस्व निपास्यत इस्यर्थः। 'यश्येति चइति जाका- 
रोषः, अम्भावश्च । श्रददिवमिति । द्न््े छते सुञ्छकि, रोऽसुपि इति रत्वम्, अच्, 
यस्येति च, इत्याकारलोपः, अम्भावश्च । वीप्साया द द्वी निपाप्यत इति । ननित्यवी- 
स्सयोः, इति वीप्सायां द्िर्वचने इते एकशेष बाधित्वा इन्द्रौ निपात्यत इव्यथः । 

सरजसमिति ! रजोऽप्यपरित्यञ्य हत्यस्वपद् विहः । रजः घूः । साकल्ये सहशब्दस्य 

रजश्शब्देनाग्ययी मावः । जन्ययीमावे चाकारः इति सशब्दस्य समवः । भच ॥ 
अव्ययीम।व इति । भाष्ये तथा वचनात् अभ्ययीमावस्य ग्रहणमिति भावः) सरजः 
पद्कजमिति । रजोभिः परागेः सहेति विश्हः ! तेन सहेति तुर्ययोगेः इति बहु बोदिः । 
शवोपसजंनस्यः इति सहस्य सः । बहूुनीदिष्वात् नाच् । नि.परेय षमिति कमंधारयादुच् । 

निःेयानिति । निशितं श्रेयो यस्येति बहुबीदहित्वाश्चाच् इति भावः। ईयसश्च, इति 
निषेधान्न कष् । पुरषायुषमिति । षष्टीस मासाव् अजिति माष्यम् । द्वयायुषम् > व्यायुष- 
भिति! दइयोरायुषषोः समाहार इति, च्रयाणामायुषां समाहार इति च विग्रहः । 
शतद्धितारथै' इति द्धिगोर्च्। कर्यजु षमिति । ऋचश्च यस्ूषि च एषां समाहार इति 
खमाष्शारनदरः । जातात इति । जातश्चासो उक्ता चेति विग्रहः 1 अचि सप्युषन् शब्दै 
टिरोपः। सहोक्त §ति । महश्राघवुशा चेति विरहः । आन्महतः, इत्याखम् ६ 
-अचि टिषोपः। वृद्धो शति । धद्धश्चाादु्ा चेति विग्रहः । सचि, टिकोपः । उपशुन- 



‰दे८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- समासान्त 

गोष्ठे श्वा--गोष्रश्वः ॥ ब्रह्महसितिभ्यां वचसः; ।५।७।७द८] शरच् । बहा 
वर्ष॑घम् । दस्तिवर्चसम् ॥ ८ पट्यराजम्यां च ) पल्यवर्चसम् । राजवच॑सम् ४ 
च्रवखमन्धेभ्यस्तमसः 1 ५।४।७६। अवतमसम् ! सन्तसमम् । अन्धतमसम् ५४ 
अन्ववतप्ताष्ट हसः ।५।५।८१॥ शअुरहसम् । अवरहसम् । तप्तरदसम् ॥ 
प्रतेखरसः सक्मीस्थात् ।५।४।८२] उरसि इति- प्रत्युरसम् ॥ श्रचुगवभायाये 
1७1८३। एतन्निपात्यते दीषेत्वे । अनुगव यानम् ! चयस्य चायामः इति समासः ॥ 
इपसगांदघ्वनः ।५।४।८५८। अगतोऽध्वानं--प्रा्वो रथः ॥ न पूजनात् ।५।४४ 
मिति । अन्ययीभावात् अच् । गोष्ठदव इति ' सक्मीसमाघादजिति भाष्यम् । अत एदं 
आष्यात् सक्वमीसमास्षः । टिलोपः । बह्यवचंसतमिति । बह्मणो बच इति विग्रहः । 
इस्तिवचंसमिति। इद्तिनो वनं इति विग्महुः । पल्यराबभ्यानिति । आभ्यां परोयो 
वर्व॑श्छब्द्ः तस्मादपि अजिति वक्तव्यमिव्यथः । पत्यववंसमिति । पठं माँस तदहंतीक्ति 
प्यः, भांसभोजीष्य्थः। तस्य वचं इति विग्रहः । राजवच॑स्तमिति ! राज्ञो वच इति 
विग्रहः । भअवसरन्येभ्य । जव सम् लन्ध एभ्यः परो यस्तमश्शब्दस्तस्मादच् 

स्यादिष्य्थः । श्रवतमसमिति। अवहीनं तम इति विग्रहः । प्रादिसमासः । सतमस 
मिति सततं तमः इति विग्रहः । प्रादिषमा्चः। अन्धततमसमिति । क्म॑धास्यादच् । 
अन्ववतपतादिति । अनु-भव-तक्ष-एतेषां समाहार्न्द्रः । एभ्यः परो यो रदण्शाब्दुः 
सस्मादच् स्यादित्यथंः । रहः-अप्रकाक्षप्रदेश्चः । श्रनुरहस्मिति । शनुगतं रह इकति, 
विग्रहः । अनवरदसमिति । अवहीनं रहः इति विमदः । उभयत्र प्रादिसमासः । ए प्तरह 
खमिति । तप्तं रहः इति विग्रहः । भतेररसः ¦ सक्तभ्यर्थं ोतकतया वतंत इति सक्ष 
मौस्थम् । सक्तम्यथंद्योतकाव् प्रतेः परो यः उरश््ाडदुः, तस्मादच् स्यादिध्यरथः । 
उरसरीति । अनेन यदु्यते तदेव प्रसयुरसमित्यनेनोभ्यत इस्ययः। सक्षम्यथद्योतकः 
श्रतिः। तश्य विभक्धयथ विथमानस्य 'भन्यय विभक्ति! दष्यादिना अबव्ययीमाव 
इति मावः। श्रलुगव यानमिति । अञ्ुगोश््दादचि अवादेश इति मावः । गोद, 

ब्रह्यहस्तिभ्यां--बह्य ओर हस्ति से पर दन्चेस् श्ब्दान्त समासे श्रच प्रध्यय हो। 

पल्यराजम्याञ्च -पल्य श्रौर राजन् श्चब्दते पर वववं शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय दो। 
लवद्षमन्धेभ्य~--श्रवादिसे पर तमस शब्दान्त समासे श्रच प्रत्यय हो 
अन्ववतक्चाव्-श्रन्वादिसे पररहस् रब्दान्त समाप्तसे अच प्रर्यय हे । 
भ्रतेर्रख- रुप्तम्यथर्मे वत मान प्रति से पर उरस् शब्दान्त समसस्ते अच् प्रत्यय शो । 
भनुगवमायामे--मायाम ( ख्वाई ) श्रथ गम्यमान रहने पर शश्रनुगवः निपातन हो । 
उपस्यद्भष्वनः--उपस्गसे पर अध्वन् श्ब्दान्त समाससे श्रन्न प्रस्थय शे । 
न पूञजनात्- पूजनाथक शब्दसे पर जो ( राजादि ) शब्द, तदन्तसे समासान्त प्रत्य 



भ्रश्रणम् |] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्योषेता । ४३& 

६६। पूजनार्थात्परेभ्य- समासान्ता न स्युः खराना ! अरतिराज । (स्वतिभ्यामैव) £” 

नेह- परमराजः ॥ किमः श्चेचे । ५।४।५०। कुत्सितो रजा-किराजा । सखा १: 
क्रिगौः ॥ नजस्तत्पुरूषात् ।५}19१॥ अराजा । तत्पुरंषात्किम् १ श्रुरं शकटम् ४“ 
पथो चिभाषा ।५1९७२। च्रपथम्---श्रपन्थाः । तत्पुरषादिद्येव-श्रपथो देशः \` 

इति समासान्तपरकरणम् । 

अथाल्टक्सखमासप्रकरणम् | 
श्रलुगुत्तरपदे 1६1२1 १।इत्यविङ्त्य ॥ श्ओजःसहेए-ऽम्भस्तमसस्ततीयाय(ः- 
व 
सदहसदेध्यंक यानमिव्यर्थः । पम्मिः चंपे । प्िराजा ! सखेति, इह “राजाहस्पखिभ्यः। 

इति रच न भवति । “ङ रेपेः इति समाषः। िगौरिनि । इह ^गोरतद्धितटकिः 
इति न् टच् } नञस्तत्पुरुषात् । नव्पूर्वपदात्तस्पुरषात् समाख्ठान्तो नेति यावत् । भ्रा 
नेनि! अत्र 'राजाहुसखिभ्यष्टचः इति य्च न। "नज् इति समासः । श्रषुरं 
दकटभमिति । अविद्यमाना धुयस्येति विग्रहः । नञपूवं पड्स्वेऽपि अत्पुरषत्वात् “ऋक्पूः 
ति समाष्ान्तस्य न निषेघः । पथो पिभषेति । पथिन् शब्दात्तत्पुरुषात् यच् का 
नेत्यर्थः । श्रपथमिति । न पन्था इति विग्रहे नन्तस्पुरुषः। “ऋक्पूः, ईस्यप्रष्यये सति 
"नस्तद्धिते, इति टिखोपः। "पथः संख्याभ्ययादेः, इति न पु्ठकस्वम्् । श्रपन्था इति ॥ 
प्रत्ययाभावे रूपम् । तत्पुरषादित्येवेति ' अयुवत्तंत रएवेव्यथः । शरपथो देश इति । 
विद्यमानः पन्था यस्येति विग्रहः । बहुबीहिषवात् “ऋक्पूः इत्यप्रत्ययस्य पाश्चि- 
कोऽपि न निषेधः। इति समाक्तान्तप्रकरणम् । 

जथाद्धक्समासो निरूप्यते--श्रटयुत्तर षदे । नाय विधिः राजपुरुष इस्यादावति- 
प्रसङ्गात् , "पञ्चम्याः स्तोकादिभ्बः, इत्याचारम्भाच्च । मोजस । भोजस् सहस् अम्तु 
तमस एषां षमाष्ारहन्ह्ः । एभ्यः परस्थास्तृतीयाया अलुक् स्यादुत्तरपदे इत्यथः 

नदं दा । स्वतिभ्यामेव--पूननाथक छ" भोर “चातः चछब्दस पर ह्य राजादि शन्दन्तसतं 
समासान्त प्रप्य नह हो-रेसा समना चाहिये ! किमः देपे--निन्दाथंक “किम् शब्दसे 
पर राजादि शब्दान्त समाससे समासान्त प्रत्यय नदी दो । नअस्तत्पुरुषात्-नञ् पूवंपदक- 
तष्पुरुष समासं समासान्त प्रत्यय नदी दो । पथो विभाका-- नन् पूठक “१यिन्? शब्दान्ते 
तत्पुरुषसे समाक्तान्त भरत्यय विकरपते दो । 

इस प्रकार 'इण्दुमतीः दीका समासान्त प्रकरण समाप्त ईभा । 

अटुगुत्तरपदे- यह धिकार खत ३८१) । ओजःसश्षे-( समास दोनेपर भी ) भ्रोजस 

„५१९ उक्तेषु समाप्तप्वेव . भलुन् समासः कथ्यते । तद्यधा---रसि लोमानि 



४० मध्यसिदधान्तकोमुदौ- [ अलुक्समास 

-+द।२।३। ओजषाङ्तमित्यादि ॥ ( श्रञ्जख उपसंख्यानम् ) । अजलसाङृतम् ॥ 

आत्मनश्च ।द६।३।६॥ तृतीयाया श्रल्ु् ॥ ( पूरणे इति वक्तयम् ) । पूरण्रत्य- 

यान्ते उत्तरपदे इत्यर्थं । आतमनापच्चमः ध वैयाकरणाख्यायां चतुथ्याः ।६। 2३।७५ 

आत्मन इत्येव ! आत्मनेपदम् । घ्रात्मनेभाषा ॥ परस्य च ।६ै। दो परस्मपदम् ॥ 

परस्मैभाषा । हलदन्तान्सततम्याः संज्ञायाम् ।६।३।६। इहलदन्तादिति रक् । 
त्वविघारः ॥ गवियुधिभ्यां स्थिरः ।८। २1६५1 सस्य षः । गविष्ठिरः । युधिष्ठिरः । 
प 
श्रोजसाङृतमिति । "कतुंकरणे करता बहुस्" इत्ति समासः । ओजो दीक्षो बरे इस्यमरः 1 
श्रज्जसा उपस्तद्यानमिति। अञ्जरशब्दात् व्ृतीयाया अलुक् उपसंख्यानननित्यथः । 

श्रजस छृनमिति । अञ्वश्शाञ्दः आजे वतते, यथा-रेन्र्तोऽङ्गसा नयतीव्यादौ तथा 

दर्शनाद् । ्राप्सनस्चेि । चकारस्वृतीयाया अद्टगिति चानुदष्यत इत्याह- 
आत्सनस्ततीयाया श्रढभि?ि । उत्तरपदे परे इति शेषः । पूर्णे इति वक्तन्यमिति । ननन 
-पूरणश्चब्दो गृद्यते, किन्तु स्वरितध्वबरेन पूरणाधिरारविदहितभ्रव्ययम्रहणात् ¦ 
भरात्मनापन्चम इति । आत्मा पञ्चम इत्यर्थः । वेयाकरणाख्यायाम् । ्राल्मन ¦इत्येवेति । 
शनुव्त॑त पएवेव्यर्थः । न च (वारमनश्चः इद्यस्य वार्तिके कथमिह सृजे एतदनुडत्ति- 
रिति वाच्यम् । 'सोऽपडादौ, इति सूत्रे पठितस्य “काम्बेरोरेवेति वाच्यम्, इति 

वार्तिकस्य “हणः षः इति सूप्रेऽनुृत्तिवदुपपत्तः । व्याकरणे भवा वेयाकरणी सा 
चासावाख्या च वैयाकरणाख्या तस्यां या चतुर्थी तस्या अलुगिव्यथंः । पूवा. 
"चायक्रुतमात्मनेपदस्य सक्तान्तरमिदं धा्ुपाठे भरक्िद्धम् ॥ परस्य च । वेयाक- 

-रणाख्यायां परश्चब्दस्यापि चतुर्थां जलुगित्यथेः । ईलदन्तात् । त्वचिसार इति । 
अत एव ज्ञापह्ाद्वथविकरणपदो बहुवीहि । गवियुधिभ्यामिति । गवियुधिभ्यां परस्य 

स्थिरस्य सस्य ष दस्यर्थः। युधिष्ठिर शति। युधधातोमावि क्ििपि, युधृशन्दात्स््ये- 

भदित पर तृत्तीया विमक्तिका छु नदीं हो, उत्तर पदके परे । ( उत्तर पद समासे चर- 

मावयवे रूद् है) । अञ्जस प्रजस् शब्दस पर॒वृतीयाका ढक् नदी हो, उत्तर पदके 
परे । आत्मनश्च, पूरणे इति-- प्रान् शब्दत पर तृतीयाका ढक् नदीं हये, पूरण प्रत्ययान्त 
खत्त८ पदक परे । वेयाकरणा--आत्मन् छब्दते पर॒ चतुथीक्षा ठक् हो, रततए पदके पर, 
तैयाकरणकी ्राख्या ( सज्ञा ) म । परस्य च--पर शब्दतते पर ( मी) चदुयाश शक् हो, 
हन्तर् पदके परे, वेयाकरणकी श्राख्यामे । इरन्तात्-दलन्त भौर अदन्तसे पर॒ सप्तमीका 
श्रक् हो, सन्मे । गवियुधिभ्यां -गवि शरीर युधि पर स्थिरे सकारको षर हो । 

उरस्िल्लोमा । प्रावृषि जातश्प्रावृषिजः । काठ जतः = कालेज: ! दिवि जतिः > दि विजः ४ 



श्रकरणप् ] सधा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ५७९ 

अरण्येतिलकः । अत्र संक्ञायामिति सप्तमीसमासः ॥ ( हद्यभ्यां च ) । हदिस्णक ; 
दिविस्पृक् ॥ मघ्याद् गुरो ।६।२।११। मध्येगुर- ॥ ( शअन्ताच्च ) । अन्तेगुरुः ४ 
अमूघमस्तकारस्वाङ्गादकामरे 1६1३1१२! करूटेकाल- । उरसिलोमा । अमूध- 
मस्तकात्किम् १ मूधशिखः । श्रकामे किम् १ सुखे कामोऽस्य-सुखकामः ॥ तत्पुरुषे 
ऊति बहुलम् ।६।२।१४] स्तम्बेरमः । कर्गेजप- ॥ हायबासवातसिष्वकालात् 
॥६।२।१८ वा लुक् । खेशयः-खशयः । म्रामिवासः-म्रामवासः-म्रामेवासी- 
म्रामासी ॥ षष्ठया श्ाक्रोने 1६1३1 २९। चौरस्य ऊतम् ! श्राक्रोश्चे किम् 
ब्राह्मणङलम् ॥ ( चाग्दिक्पश्यद्धयो युक्तिदण्डहरेषु ) 1 वाचोयुक्तिः ! दिशो- 

कवचनम् । हरन्तत्वादलुक् , षत्वं च । पाण्डवस्य धर्मपुत्रस्य नामेदम् । इदधुम्या- 
तेति । इदुक्ञब्दात् दिथृशब्दाचच स्तम्या अटुगवक्तभ्य इत्यर्थः । जसन्तार्थमिदम् } 
हदिस्दमिति "पदनः इति ङो हदयस्य हृदादेशः, हदयं स्पक्षतीस्य्थंः । दिविस्पमिति । 
दिवं स्पृशषतीत्यथंः । मध्याद्गुराविति । गुरुखब्दे परे सध्यशचब्दात् सप्तम्या अलग 
स्यादित्यथः । भसन्ता्थमिदुस् । अन्नाशवेनि ! सप्तम्या जलुक् स्यात् गुरौ परे इत्यथः 
त्रमूधमस्तकात् । मुधमस्तकश्चन्द्वजितात् स्वाङ्गवाचकात् सप्तम्या अदुक् स्यात्, 
न तु कामश्षब्दे उत्तरपदे इव्यथः । कण्ठेकाल इति । शिवस्य नाम । उरसिलोमेति । 
कस्यचिश्नाम । अत पव ज्ञापकाद् भ्यधिकरणपदो बह्ुबीहिः। तत्पुरुषे कति । 
तत्पुरुषे सष्तभ्या बहुलमलुक् स्यात् दन्ते उत्तरपदे संत्तायािष्यथः । स्नम्बेरम इति । 
तृणसमूहः स्तम्बः, तस्मिन् रमते इति स्तम्बेरमो हस्ती । कणं जप श्नि । कणं ज्ञप्ति 
परदोषसुरपाशु भाविष्करोति इति कर्णेजपः पिशुनः । 'स्तम्बकरणयो रमिजपोः? 
इत्यच् › उपषदघमासः । रयवास । शय-वास-वासिन् एतेषु परेषु कालभिश्नात् सप्त. 
ग्या अल्युक् स्यादित्यथः । षष्ट या कोशे ¦ लुगुत्तरपदे इति रेषः } आक्र निन्दा । 
वाग्दिक् । वाक् दिक पश्यत् एतेभ्यः परस्याः षष्ठया अलुक् स्यात् युक्ति-दण्ड-हर 

हदु धभ्यां च--हद् ओर दिने पर सप्तमोका शुक् हो । मध्यानृगुयै -मध्यसे पर 
सप्तमीका अलुक् हो, गुरु उत्तर पदके परे । अन्तास्च--्न्त शब्दस पर॒ सप्तमीक्ा श्रटुक 
हयो, गुरु उत्तर पदके परे! अमूधमस्त- मूधं रौर मस्तकसे भिन्न स्वाङ्गवाची राब्दसे पर 
सप्तमीका भुक् हो, कास दाब्द भिन्न उत्तर पदके परे। तस्पुर्षे- कृदन्त उत्तर पदके परे 
तत्पुरुष रुमासप्रं सप्तम्यैका बहुल प्रकारसे श्रटक हे, सक्ञाम । शशयवाक्ष-श्य, वास गौर 
वासिन् उत्तर पदके १२ कालभिन्न हलन्त ओर् ्रदन्त शब्दसे सप्तमाका श्रहुक हो, विकल्पसे । 

वष्ट्या आक्रोक्ञे-षष्टीका ्रलुक हो, उत्तर पदके परे, निन्दा्भे । 
वाग्दिक्छपश्य-- वाक श्रादिसे एर षष्ठीका श्रलक हो, युकत्यादि इन्तर पदके परे, 
व 

श्म्सु योनिरुत्पत्तियस्य स. श्रप्पुयोनिः} मभ्ने वक्षतीतिनयामेवासी, यामवासी 1 त्न 



4४२ भधष्यसिद्टान्तकोमदी-- [ श्ज्ुक्खमास- 

दण्डः ¦ पश्यतोहरः ॥ ( छआसुष्यायशामुष्यपुतरिकामुष्यकुलिकेति च ) । 
( देवानांप्रिय इति च भूं ) । अन्यत्र देवप्रियः ॥ ( दोपपुच्लाङ्लेषु 
शुनः) । शुन.शेषः। शुनःपुच्छः । शुनोलाज्लः ॥ (दिवश्च द्एसे) । दिवोदाघः॥ 

ऋते वियायानिसंबन्येभ्यः ।६।२।२२। होवरन्तेवासी ॥ विभाषा स्वस 
पत्यः ।६।२।२९। ऋदन्तात्षष्ठया वा श्रलुक ॥ मातःपितुम्यीमन्यतसरस्याम् 

प्रतेषु कम दुत्तरपदेषु परेरिवव्यर्थः । वाचोयुक्तिरिति । शब्दप्रयोग इत्यथः । दिशेदण्ड 
इति । अधिकरणस्य दोषत्वविवक्षायां षष्ठी । पदयतोदर इति । पश्यन्तमनादस्य हरती. 
स्यथः । मसुष्येति । असुष्यापत्यमिव्यर्थे "नडादिभ्यः एक् इति एकि आयन्नादेशे आदि. 
श्ष्टौ वद्धितान्तव्वाव् प्रातिपदिकतया तदुवयवस्वात् प्राप्तस्य सुख्लको निषेधे नस्य 
शस्व आगयुष्यायण इति रूपमित्यर्थः । देवानामिति । दिह क्रीडायाम् । देवाः कीडा- 

सक्ताः मूर्खाः, तेषाम् प्रियोऽपि मूख एव, मूर्खम्रियस्यावश्य भूखंस्वादिति “अजेर्वी" 
इत्यन्न छेयटः । रोपयुच्छेनि । वातिकमिदभ । षष्ठया अलुगिति शेषः । शनश्शेप इति । 
श्नः शेप इव शेपो यस्येति विग्रहः । रान एच्च इति । शुनः पुच्छमिव पुष्डुम् यस्ये- 
ति विग्रहः । एवं शुनोखाङगलछ इत्यपि । दिवश्च दासे £्ति। वार्तिकम् । षष्ट्या अट्गि- 
ति शेषः} दिवोदाम इति। कशिचद्राजर्षिरघस् । ऋतो विचा । एकत्वे बहुवचनम् । 
वि्यासन्धयोनिसंबन्धवाचिनः छ दन्ताव् षष्ठया अलुक् । होतुरन्तेवामोनि । छग्वेद्वि- 
{हतक्म॑विशेषकरता होता । अतो शोतृशचब्दः विद्यासम्बन्धप्रषृत्तिनिमित्त इतिभावः । 
विभाषा स्वस्पत्योः । कदन्तादिति । विचासरम्बन्धयोनिसंबन्धान्यतरवाचिनः षष्ठ्या 
आटष्वा स्वद्धपश्योः परयोरिष्यथेः । मानु" प्विम्णंस् । मातृपितृभ्यां स्वसा? इति 
र्वसूत्राव् स्वसेत्यनुवतंते । षष्ठं प्रथमा । “सहेः साडस्छः इत्ति सूत्रात् स इति 

10 

लामुष्या -{ भ्रमुष्य पुत्रः) “आसुष्यायणः' यां षका श्रलुक् रौर *नडादित्वात् फक् 
(निपातन दो एवम् ( श्रसुष्य पुत्रस्य भाव. ) (्रामुष्यपुत्रिकाः श्रीर् ( श्रसुष्य कुलस्य भावः ) 
'माुष्यकुलिका' यहां बष्ठीका भटुक् भ्रौर ् .दमनोज्ञादिभ्यश्च ' से मनोश्वादित्वात् बुञ्. निप- 
तन भो दो । देवानां प्रियः--मूखं अथंमं द्देवा नाम्परियः' यहां षष्ठीका अलुक निपातन हो \ 

शोपपुच्छु--देप, पुच्छं ओर लांगूल उत्तर पदके प्रे वन् शब्दसे पर षष्ठीका 
श्रलुक् दो ! दिवश्च दासे -दिव शब्दते पर षष्ठोका अलुक् हो, दास उत्तर पदके परे । 

तो विद्या--विचासंबन्धवाची श्रौर योनिसबन्धवाचौ ऋदन्त प्र षष्ठीका श्रङधक् हो, 
&म्त( पदके परे । विभाषा--श्वस भौर पति खन्द उत्तर पदक परे कदन्तस्ते प्र षष्टीका 
श्रहुक् हो, विकल्पते । 

नि 
नमी मी भीभीम जक पकावकाचकरनककवकाणकत 

नि 
ती 

४ चरतीतिन्वनेचरः । अन्ते वसती ति्ठग्रन्तेवास्ची ! तवचि क्षारं यस्य सः = तचिस्तारः ॥ 



सुवा-इन्दुप्रती-टीकादयोपेता । ५४ 

१८।३।९४। शराभ्यां परस्य स्वसुः सस्य षः समाप्ते । मातु'ष्वसा-मातुःस्वसा । 

पितुःष्वसा-पितुःस्वसा । लुक्पक्ते ठ--पातेपित्भ्यां स्वसा ! ३19 सवच 
सस्य षः समासे ! मातृष्वसा ¦! पितृष्वसा । शसमसि तु-मातुः स्वसा! पितुः 

स्वसा । हव्यज्ु क्समासप्रकरणम् १ 

अथ समाया श्रयप्रकरणयच | 

धरूपकट्पचेल डवुवगो्रमतदहतेषु ङो +नेकाचो हस्वः ।६।२।४२। 
साकिनपुंस्काधो डी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्यात् , धरूपकल्पप्रत्यपरे चेलडादिषु 
चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा ! वाह्यणितमा ! ब्राह्मणिह्पा । व्राह्मणिकलय् । व्ह्मणि- 

वष्ठयन्तं पदमनुवतंते । "अपदान्तस्य मुधेन्यः, इत्यधिष्तम् । तदाह-सषु. सस्येति । 
मातुः पितुरिति षष्ठधन्ताभ्यामित्यरथः । नगमे इति 1 लमासेऽङगुङेः सङ्ग › इस्यतस्तद्- 
लुषृत्तरिति भावः । माचुःष्वखा, पिषुःष्वसेति अद्ुकिं षषवे खूपम् । मातुःस्वसा, 
पितुःश्वसेव्यल्ुकि षत्वामवे रूपम् । नकपक्षे तिति । विद्ञेषो वदयत इति शेषः । ̀ मत्- 
पितर स्वसा । स्वरिति । सूत्रे षष्ठ्यथ प्रथमेति भावः। मातृष्वमना पितृष्यसेति 1 छुक्प्- 
से निष्यमेव षधवसर् । आदेशप्रस्ययसक्ारस्वाभावादप्राप्ते विधिरयम् । षत्वविधौ 
समाषम्रहणानुश्त्तेः फर दक्ञयति-- रपमासे सिति । वाक्ये वेकरिपिक षत्वमपि नास्तो- 
स्यथः । इत्यलुक्समासप्रकरणम् । 

धथ खमासाभ्नयविधिः निरूप्यते--परूप 1 उत्तरपदे इत्यकिङतं चेलडादिष्वन्वेति, 
नतु घङ्पकस्पेषु घशब्दवाद्यतरक्षमपोः रूपप्कदपपानां प्रध्ययस्वात् । “खियाः पुत्? 
इत्यतो भाषितपुस्कादिष्युनुष्तम् । थ इति तदुन्तग्रहण केवर्यानेराश्श्वामावाव्। 
-तदाह--मषिनपुस्फायो डी शति । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणएततेति । अतिशायने तरघ्मपौ । 

न च (तसिशादिषु' इति पुवसेन डीरो निषत्तिः शङ्का, "जातेश्च, इति निषेधात् । 

जाह्मणिरूपेति । प्रशंसायां रूपप् । ब्रा्मणिकल्पेनि । शदैषदसमाक्तौ* इति कल्पप् । बाडि- 

समासे । मादुपितुभ्यां -“सातृ श्रौर “पितर, से पर स्वसरे सकारको षव हय, समासं । 

इसप्रकार “इन्दुमती” रौ कामे श्रहुकसमास समप हृश्रा । 

्ररूपङद्प--घ ( तरप-तमप् ); रूर च्रौर कल्पप् प्रस्ययके परे तथा चेलडादि उत्तर 
[था 

अथ समासे लिङ्मुच्यते-- अव्ययी मावेऽग्यय नपु मकम् । त्पुरुषे इन्द्रे च परपदा ~ 

लिङ्गम् बहुत्रीहौ अन्यपदाथलिङ्गम् । पकेदयेषे ठ श्रनियमः। 



५४४ मध्यसिडान्तकोमुदी- [ खमासाश्रय~ 

चेली । ब्ाह्यणिन्रूचा । ब्राह्मणिगोत्रेत्यादि । ब्रूजः पचायचि वच्यादैशगुणयोरभावो 
निपास्यते । रयः किम् १ दत्तातरा । भाषितपुंस्कात्किम् १ भमलकीतरा ! कुवली- 

तरा ॥ नद्य! शेषस्यान्यतरस्याम् 1६ ३।७७॥ अब चन्तनयाः अयन्तैकाचश्च 
घादिषु इम्वो चा । ब्रहयवन्धुतरा-ब्रह्मबन्धूतरा \ ज्ितरा--ल्नीतरा ॥ ( कन्या 
न ) लदचमीतरा ॥ उशितश्च ॥६।३।४५। उचितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु 
हस्वो वा स्यात् । विदुितरा । हस्वाभावपक्चे पुव । विद्रत्तरता ॥ पादस्य 
पदाञ्य।तिगोपहतेषु ।६।३।५२। एपूत्तरपदेषु पादस्य पद॒ इत्यदन्तादेशः स्यात् । 
पादाभ्याम् अजतीति पदाजिः ¦ पदातिः ॥ ( शज्यतिभ्यां पादे च) इतीण् 
प्रत्ययः । पद्गः । पदोपहतः ॥ पद्यत्यतदथं ६।२१५२। पादस्य पत् स्यादतद्र्थ 

चेलीति । चिर वसने तस्मादचि चेकुडिति ! पचादौ पितम् । रिष्वात् ङीप् । 
दव्यादीदि । ब्राह्मणिमता बाद्यणिहता । ब्रन इति । बरून्घातोरचि कते ववो वचिः, इति 
वच्यादेशास्य रुधूपघगुणस्य च अभावो निपात्यत इष्यर्थः । आमलकीतरेति । भामरूकी.- 
शाब्दस्य शु सवाचिष्वे निस्यस्चीरिद्रवात् भाषित पुस्कत्वाभावेन न हस्व इति भावः 
कुवलीतरेति वृक विशेषे नित्यस्रीलिल्चेऽयभमिति मावः । नवा. रोषस्यान्यतरस्याम् । 
उक्तादन्यः शोषः । ङ्यन्तस्यानेकाच इति पुवसूत्रे स्थितम् , तङदन्यत्व च भनेकाचो 
ङन्थन्तत्वामावे ङयन्तस्यानेकार्वामादरेऽपि संभवति । तदाहु--रङ्थन्तनया इत्यादि। 
“उडतः' इति बहयबन्डुजब्दः ऊङन्तः। भाषितपुस्कस्येत्ति तु नेहानुवर्त॑त इत्यमिप्र 
त्थोदाहरति--खीतरेति । कृन्नया नेति । छदृन्ता या नदी तश्या हश्वो नेति 
वाध्यमिस्यथेः । लचमीनरेति । “रुचेंट् च, इति ओणादिके ईपरस्यये सुडागमे च 
खदमीशब्द्ः कृदन्त इति मावः! उगिनश्च । विदुषिनरेति । "विदेः शतुर्वसुः” इति वसु- 
प्रत्ययः । उगिदन्तमिदम् । अनेकाच्त्वात् नद्याः शेषत्वस्याप्राप्तेरिदमिति भवः। 
विदवत्तरेति । पुवश्वे छीपो निष्तो विद्वत्तरेति रूपमित्यर्थः । पादस्य पद । पद् इति ट्च. 
श्रथमाकम् परथक्पदम् । दध्विति । आजि, आति, ग, उपहत इव्येतेष्विव्यर्थः । अदन्त 
इति ! उत्तरसूत्रे पदित्ि हरन्तस्य ग्रहणादिति भावः । भ्रजनाति । अज गतिक्तेप- 
णयोः । पदाततरिति । पादाभ्यामततीति विग्रहः । अत गतौ? अञ्यतिभ्यामिति ! पादै 
उपपदे अजधातोरतघातोश्च इण् स्थादिति तदथः । पदग इनि । पादाम्यां गच्छती. 

पदक परे माषितपुस्कसे पर जो डी, तदन्त श्रनेकाचको हस्व हो ¦ नद्याः रोष--प्र-यन्त 
नदीसक्ञक र उयन्त एकाचृको हस्व हो, धादिके परे, विकटपमे । छ्रन्नया न--नदी- 

संज्ञक कृदीक्षारको हस्व न हो । उनितश्च--उगितसे पर जो नदीसन्ञक दैशार, नदन्तको 

हस्व हो, घादिके परे, विकर से । पदृस्य--पादको श्रदन्त "पदः आदश हो, आञ्यादि 
चन्र प्दके परे ! पदस्यक्र्थ--पादको हलन्त १३. श्रादेर दो; ्रतद्रथेक चत् प्रत्ययके परे । 



अकरणम् ] खुवा-दन्द्मती-रीकाद योपेता। ५४५ 

यति! पादौ विध्यन्ति-पदयाः शकरः । विध्यत्यधदुषेःति यत् । श्रतदथं किम् १ पाद- 
थ॑मुदकं पायम् । शपादार्वाभ्यां चे"ति यव ॥ उदकस्योदः संक्षायाम् ६२५७1 
उत्तरपदे । उदमेधः ॥ ( उत्तरपदस्य चेति वक्तभ्यम् ) क्षीरोदः ॥ पेषं- 
वासवाहनधिषु च 1३1४८} उद्पेष पिनष्टि । उदवासः । उदवाहनः ॥ 

उदधिर्धटः ॥ पकई लादौ पूरतियव्येऽन्यतरस्याम् ।द।२।४६॥ उदङ्म्भः- 
उदककुम्भः ¦ एकेति किम् १ उदकस्थाली ! पूरयितव्येति किप्र १ उदकपवंतः ॥ 
मभ्थोदनसक्तवचिन्दुवजभारहारवबीवधगाहेषु च ६।२।६०। उदमन्धः- 

ध्यथंः । गमश्च, अन्तास्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि 
इश्यते” इति वार्तिकेन गमधातोः डः । तदन्ते गश्चब्दे परे पादस्यादन्तः पददेश्चः । 
द्कारान्तादेले तु पद्ग इति स्यात् । पदोण्डन इति ! पादाभ्यामुपहत इति विग्रहः । 
त्रापि द्कारान्तादेशे पदुपहत इति श्यात् } पमिति! धादारघाभ्यां चः इति तादुथ्यं 
यत् प्रष्ययः । उदकस्योदः । उद्कशब्दस्य उद् इत्यादेशः स्यात् उत्तरपदे संज्ञाया- 

मिष्यथः । उदमेष इनि ¦ उदकष्णमेवसादश्यात् कस्यचिदियं सन्ञा । उत्तरपदस्य चेति । 
उत्तरपदस्य उदकशचब्दस्य उङ् इत्यादेशः स्थात् संज्ञायामित्यथंः । क्तीरोर इति । 
शीरं उदकस्थानीय यस्येति विग्रहः । कीरोदम् सरः इति व्वसाध्वेव, जसक्तास्वात्। 
चेषवास्त ! पेषमिति णञयुरुन्तमन्ययम् । तस्मिन्वासिवाहनधिष्ु च परतः उदकशब्दस्य 
उदः स्यादिस्यर्थः। असंक्ताथं वचनम् । उ्दपेष पिनशति। उदकेन पिनष्टीस्यर्थः। 
“स्नेहने पिषः” इति णसुख्। कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः । उदवास इति । उदकस्य 
वास इति विग्रहः । उदव।इन इति । "करणे ल्युय्? । उदकस्य वाहक दध्यथः । उदयपि- 
धैर इति । उदक धीयतेऽरिमिश्निति विभरहः । (कम॑ण्यधिकृरणे चः इति किप्रत्ययः । 
असंक्ञात्वस्फोरणाय घट इत्ति विशेष्यम् । एकदलादो । हद्धस्वस्य एकेकवणंधमंस्वादेव 

सिद्धे एकपहणादखयुक्कस्व भ्यते । पूरयित्यं पूरणा कमा, असंयु्छदरादौ 
पूरयितभ्यवाच्चके उत्तरपदे परे उदकस्य उद् हइव्यादेश्ः स्यादिस्यथः 1 मन्धौदन । 

उदकस्य उदादैशषो वेति शेषः । खपूरयितग्या्थं वचनम् 1 उदमन्थ -उदकमन्थ इति } 

उद्कमिश्रो मन्थ इति विग्रहः । दवद्रव्यसंगृ्छाः सक्छवो मन्थः । सजितयवपिष्टानि 

उदकस्योद्ः--उ दकको उद" श्रादे हो, उत्तर पदके परे; सन्मे । 

उत्तरपदस्य च--उत्तरपदस्थ उदको भ्ये "उः भादेश हो, सज्ञा । पेषंवास-पेषम् 

आदि उत्तर पदके परे मौ उदकको उद अदेश हो, ( श्रसक्ञाम ) एकहङादौ-पूखं करने 
योग्य एक ( भ्र्सयुक्त ) इलादि ( पत्रवाची ) छत्तर पदक परर उदकको “उदः भ्रदेश दय, 
श्रसलञा्मे विकल्पसे । मन्थौदन--मन्थादि उत्तर पदके परे उदकको उद दरश हो, विकलपसे । 

२ म० 



५७६६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ समासाश्रय- 

उदकमन्यः 1 उदौदनः-उद कौदनः ॥ इको हस्वो ऽन्यो गालवस्य ।६।३१६९। 
इगन्तस्याड थन्तस्य हृस्वो वा उत्तरपदे, ्रामण्पुत्रः-प्रामणीपुत्रः । इकः 

किम् 2 रमापतिः । श्रट्थ इति किम् १ गौरीपतिः ॥ ष्यडः संप्रसारणं 
पु्रपत्येःस्नस्पुरषे ।६।१।१३। स्यडन्तस्य पूर॑पदस्य संप्रसारणं स्यात् पुत्ररत्योः 
परतः ॥ संध्रसारणद्य 1६1 21१३&॥ दीधः स्यादुत्तरपदे । कौपुदगन्ध्यायाः पुत्रः 
कौमुद्गन्धीपुत्रः । कौमुदगन्धीपतिः ॥ इषटकेषोकामालानां चिततूलमरषु 
1६।२।६५। इषटकादीनां तदन्ताना च चितादिषु हस्वः स्यात् । ईइश्कचितम् । 

सक्तवः । उदौद नः, उदक्रौदन इति उदुकमिश्च इत्यर्थः| स्के ह्व ! भङ्य इति च्छेदः । 
यामणीपुत्र इति! कर्मधारयः षष्ठीसमासो वा, नीधातोरीकारोऽयं न तु डीष्प्रस्यय 
इति भावः ॥ ष्यङः सप्रसारणम् । प्रव्ययञ्हणपरिभाषया ष्य इति तदुन्तम्रहणस् । 
तद््--यङननस्य पूवपदस्येति । तस्य सूत्रस्य उत्तरपदाधिरारस्थत्वेऽपि तस्पुरुष्र. 
हणेन पूर्वपद्काभ इति भावः । संप्रमारसस्य । दीधेरति । “दोपे, इस्यतस्तद्नुत्तरिति 
भावः । उत्तरपदे हनि। 'अटुगुत्तरपदे इति तद्धिकारादिति भावः) कौसुरगन्ध्याया 

पुत्र इति । विग्रहवाक्यमिदम् । कुमुदगन्ध इव गन्बो यप्य सः कुमुदगन्धिः । "सक्च 
रयुपमानपूर्वपदस्य बहूनीहिवांच्यो वा चोत्तरपदलोपः, इति वडुबीहिः । कुसुद्गन्धशब्दे 
पूव॑खण्डे उत्तरस्य गन्धशञ्दस्य छोपश्च ! "उपमानाच, इति इत्वम् । ऊुयुद् गन्धेरपत्य 
खी इत्यथ तश्थापस्यभिष्यण् । (भणिजोरनाषंयोः इति तस्य ष्यङादेशः । "यस्येति 
च' इति यकाररोपे आदिङ्गुद्धिः। यङश्चाप् । कौमुदगन्ध्या श्चञ्द् इति भावः। 
कोमुदगन्ध्यायाः पुत्र इति षष्ठीतमासः। सुज्डकि कोयुदगन्ध्यापुच्र इति स्थिते 
ष्यङः सप्रस्तारणेन यकारस्य इकारः तस्य तदुत्तराकारस्य च संप्रसारणाच्च, इति 
पूरवरूपेण इकारे सप्रसारणश्यः इति दी "कोयुदगन्धीरुत्र इति रूपमिति भावः। 
"हरः, इति दीर्घ्य तु नत्र प्रष्ठच्छि" सप्रप्ारणाव् पूर्वस्य हरः घंप्रस्ारणनिमित्तनिरू- 
पिताङ्वयवल्वाभावात्। कौ युरगन्धीपनेरिति । कोञ्ुद्गन्ध्यायाः पतिरिति विभ्रहः। 
पूवंवत् ् रण्छिया । इष्टकेषी गरा । उत्तरपदे इत्यधिङ्ृतम् , तल्लग्ध पू्ंपदं इष्टका दिभिर्वि. 
शेष्यते । तदन्तविधिः । भ्यपदेक्षिवद्धावाच् तेषामपि अहणस् । उत्तरपदाधिकारस्यापि 

पद्वाधिकाराभ्युपगमात् । "पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः देति वचनेन बा तेषां 
गहणम् । “इको हस्वः, इत्यतः हस्व इध्यनुवतंते । तदाह--ष््ादीनां तदन्तानां चेपि । 
्टख्चितमिति । इष्टाभिशितमिति विग्रः । "करठकरणे इताः इति प्षमाष्चः। तदु- 

शो हस्वो-भङ्यन्त इगन्तको हस्व हो, उत्तर पदके परे, विकर्पने। ष्यङः सश्प्र-प्वङन्त 
पूवंपदको सम्प्रसारण हो, पुज रौर ॒पति शब्द उक्त पदे परे। सम्रत्ारणस्य-सम्भ- 

सारणे दीष हो, उत्तर पदके परे । इषटकेषीका-रशदि शरोर इ्टकाधन्त पूवं पदश्नो क्रमघे 



प्रकरणम् ] सुधानहन्दुमतो-टीकादढयोवेता । ४४७ 

पक्वेटफचितम् । इषीकतूलम् । सुन्ञेषोकतूलम् । मालभारो । उसयलमालमारी ॥ ज्यो- 
तिजेनप्दरात्रिनभिनामगोत्ररूपस्थानवशेययोवचनवबन्धुषु  ॥६।२।८५। 
खमानस्य सः ¦ सज्योतिः ॥ चरणे ब्रह्मचारिसि 1दी२।८६। त्रह्यचररिण्युत्तर- 
पदे समानस्य स्वरो समानत्वेन गम्यमाने । चरणः शाग्वा । रहय वेदः, -.तइ्- 
ध्ययनार्थं॑व्रतमपि ब्रह्म, तरतीति व्रह्मचारी । सब्रह्मचारी इत्यादि ! तीथं ये 

॥६।२।८अ यादौ प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः ' सतीभ्येः एकणुरुकः । 'समान- 
५ ॥५4 

तीर्थे वासी'ति यलस्रत्ययः ॥ विभाषोदरे 1६।३।८८। सोदयेः 1 समानोदयः ॥ 
इग्दशवतुषु ।६।३।२६। सवक । सदशः ॥ ( दच्ते च) । सदक्तः ॥ 

न्तविषैः प्रयोजनमाह---रकेष्टकचितमिति । इषीकतूलमिति । इषीकायास्तूरमिति 
विग्रहः । तूकम, शष्पमिष्यन्ये । पुजेषाकतूनमिति ! युश्चेषीकायास्तूरूमिति विग्रहः 1 

भालमारीति । ्बुष्यजातौः इति णिनिः । अ्योतिजैनपद । अश्छुन्दो्थं वचनमिदम् । 
मभ्योतिरिति ¦ समानं ऽपोत्तियंस्येति विग्रहः । एवं सजनपदुः, सरात्रिः, सनाभिः, 

सनामा, सगोत्र, सरूपः, सस्थानः, सवणेः, सवयाः, सव चनः, खबन्धुः । च्े ब्रह 
चारिणी समानस्येति स इति चानुवतेते। उत्तरपदे इध्यधिहतस् । तदाह--बह्य 

चारिण्युत्तरप्दे समानस्व मः स्यादिति ! चरमे इति स्षमी समानस्येस्यत्रान्वेति । चरणे 
किद्मानस्यैर्यर्थः । एलितसाह्--- रये समानत्वेन गम्यमाने इति तन्न चरणपद् 

उ्थाचष्टे--च.'णः शाखेति । वैदिकग्रस्िद्धिरेवातर मखम् । बह्यचारिपद् निवत्तुमाह - नहा 
तरद हि ! ववेदुश्तध्वं तपो बह्म इ्यमरः । तडवरणाथमिति। तस्य वेदस्य चरणम् 

अध्ययनं तश्चरण चरतमपि ब्रह्मशब्देन विवदिवमिष्यथः। गौण्या धृध्येति रोषः। 
र्वरतीति। तत् बतं चरति अनुतिष्ठतीस्य्ं बरह्मचारिशग्द् इत्यरथः । “सुप्यजातौ इति 
गिनिः। नीथे ये । यश्ञब्दात् अकारान्तास्सष्तम्येकव चनस्, भकारो न विवदितः, 

स्वय इति विशेष्यमभ्याहा्य॑म् \ यस्मिन् विधि इति तढादिविधिः । तदाह-- 
यादौ प्रत्यये इनि । सनीथ्यं इनि । समने तीर्थं वाघीस्यथंः । अन्न सामीप्ये सप्तमी । 

समानशग्दस्तवेकपर्यायः । तीर्थ्॑तब्दो गुरौ 1 तदाह--रकग्रक रि । तद्धितार्थ समास. 
भवत्तये तद्धितं दक्षंयति-- समानेति! निपानागमयोस्तीर्थसषिजुष्टजङे गुरो दप्यमरः । 
विभाषोदरे । उदरशषञ्दै परे समानस्य समभावो वा स्यादिव्यथः 1 दग्दशवतुपु । समानस्य 

हस्व हो, चितादि उत्तर पदे परे! अयोतिजंनपद्--तमानको "सः प्रादेश हो, “ज्योंतस, 

प्रादि उत्तर पदे परे । खरभे--चरण ( शाखा ) की समानता गम्यमान योने पर समान को 

न्त श्रदेश दयो, बरह्मचारी उत्तर पदङे परे तीर्थे यै--यादि प्रस्ययकौ विवक्मि समानको 
“ख, आदेश दो, तोथं उत्तर पदे परे! विभाषोष्रे--यादि प्रव्यथकी_ विवच्ता्म समानक 
“स श्रदिस हो, उत्तर पदे परे, विश्लपसे । दगृह्च~-्रमानको स' अदेश हो 
वृक, दृश श्रीर वतु के परे । इदे च--टरत उत्तर पदे परेभी समानश प्स श्रद्द हो। 



४८ मभ्यसिदान्तकोसुदी-- [ समासाश्रय- 

इदं किमोरीश्वको ।६।३।६०। टण्दशवलुषु) ईक् -दैदशः ) कीदक् -कीदशः ॥ 
( उक्ते च ) । ददतः । कीदृक्षः ॥ ्रषष्ठयतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाश्चीरशा- 
स्थास्थितोर्छुकोहिकारकरागनच्छेषु ।६।२।६६। अन्यशब्दस्य दुगागमः स्यादा 
शीरादिषु परेषु । अन्यद्ाशीः । अन्यदाशा । शन्यदास्था। अन्यदास्थितः । अन्यदु- 

तुकः । अन्यदूतिः । अन्यद्रागः । अषष्रीत्यादि किम् १ अन्यस्यान्येन वाशीः 

्न्याशीः ॥ ( कारके च्यु च नायं निषेधः ) । अन्यक कारकोऽन्यत्कारकः ॥ 
छमन्यस्यायमन्यदीयः ॥ रथं विभाषा ।६।२।६००] जन्यद्थः-अन्यार्थः ॥ 
कोः कत्तस्पुरुषे ऽचि ॥६।२।१०१। अजाद्वत्तरपदे । ऊुच्वितोऽशव. कदश्वः 
कदन्नम् । तत्पुरुषे किम् १ कृष्टो राजा) (जौ च)] कन्नयः ॥ रथवदयोश्च 

ख इति शेषः । सडक सदृश इति । समानो दश्यते इत्यथ समानान्ययोश्चः इति शदेः 
करिम् कञ् च । इषे चेति । समानस्य सस्वमिति शेषः। सदृ इति । सोऽपि वास्यः, 
इति रोः क्सः । श्द किगोरीर्को । ईशु की इत्ति दवे पष्ठ । श्ट्क् श्टश इति । इदभिव 
दश्यते इव्यथे व्यदादिषु शेः विवनू कजौ । ईशः शित्वं स्वादिक्ञव्वाय । दक्षे चेनि । 
हद्किभोरीश्की वक्तभ्यौ इति शेषः । अषषठथतृनीयास्थस्य । अषष्ठयाम् अतृतीयायां च 
प्रतस्िष्टतीति अषष्ठयवृतोयास्थः, तस्य, अषक्षीतृतीयान्तस्येव्य्थंः । ्राशीरादिष्विति । 
आश्चीः, जाश्चा, जास्था, आस्थित, उत्सुक, उति, कारक, राग, चु इत्येतेषु इस्यर्थः। दुकि 
ककार इत् । उकार उच्चारणार्थः । किंश्वादन्तावयवः । अन्यादाक्लीरित्यादयः कमंधा. 
रया । नाय निषेव इति । अषष्टधतृतीयास्थस्यः इति निषेधः कारकनच्छुयोरनास्तीस्यथः । 
श्रयं विमाषा । भाष्योक्तमिद्म् । अन्यश्य दुगिति शोषः । कोः कत्तत्पुरुषेऽचि । कत् इति 
छदः । शेषपूरणेन सुत्रव्याचष्ट--्रजाद दुत्तरपदे इति। कदश्व कदन्नमिति । @कुगत्ति, इकति 
समासः । कृष्टो रजति । कुट्षितः उष्टो यस्येति बहुबीहिस्वात् न कदादेश्षः । त्रौ चेति । 
्रि्ष्दै परे कदादेश्षो वक्तभ्य इव्यथः । उक्तरपदस्याजादिष्वामावाव् वचनम् । 

ज 

इदंकिभो--“हदमः को “देश! श्रौर किम्करो की आदेश हो इक् , दृश श्रौर् वलुके 
परे ¦ दे च--पूोक्त शरा शोर “कीः भदेश दत्तक परे भी हो। अषष्टय~-षष्ठयन्त 
श्रीर तृतीयान्तसे भिन्न भअम्यः शब्दको प्दुक्? का ्रागम शो, माश भादिके परे । 

कारके--कारक ओर् चं प्रस्ययसे पर् षष्ठ यन्त रौर वृत्ीयान्त अरन्य शब्दको मी दुक् का 
आयम दो--““त्रषष्टयतृतीयास्थस्यः” , यद निषेष नदी लगे । अथ--्रथं शब्द उच्तर 

पदक परे भ्न्य शब्दको इगागम हो, विकत्पस्े। कोः कततस्पुरषे--तस्पुरष समासे 
“कुः को “कत्, श्रदि्च हो, अजादि उत्तर पदके परे! घ्र च~, को "कत्, श्रदिश हो, 
तिशग्द उत्तर पदके परे । रथवद्योञ्च--रथ श्रौर ̀ वद् उत्तर पदक परे षु, को “कत्? 



भ्रकरणम् | सुधा-हन्दमती-दीकाद्वयोचेता । ५७६ 

द।३।१०२। कदरः) कद्वदः ४ चणो च जातो ।६।३।१०३ कतृणम् ॥ 
कः पथ्यक्षयोः ।६। ३।१०४७॥ कापथम् । काक्षः ॥ ईषद ६।३।१०४॥ इषजलं 
काजलम् ॥ विभाषा पुरषे ॥६।२।१०६॥ कुपुरुष कापुरुषः ॥ कवत येष्णे 

५६।२।१०७॥ उष्णशब्देः उत्तरपदे श्वं काच वा स्यात्! कोष्णम्-कवोष्णम् । 

कदुष्णम् ॥ पृषोदसदीनि यथोपदिष्टम् ।६।२।१०६। प्रषोदखकाराणि शिष्ये 
ओचारितानि तथेव साधूनि । पृषत उद्र पृषोदरम् ' तलोपः । वारिवाहइके, बला- 
हक । पूर्वपदस्य बः उत्तरपदादेश्च लतम् ॥ *भवेदर्णीगमादंस सिद्धो व्भविपयेयात् 1 

रथवदयोश्च । कोः कत्तस्पुरूषे इति शेषः । कद्रथः कद इति ! गतिः इति समासः ॥ 
वदतीति वदृः कु्ितो वदुः कद्: । ठे च जानी । तृणश्षबदे कोः करस्यात् जातौ 
वाभ्यायाम् 1 क्तमिति । वृणज्ञातिविशेबोऽयम् । असी कुशं कुथो दभः पवित्रमथ 
कत्तणम्इत्यमरः । का पथ्यक्षयोः । पथिन् , अक्ष, अनयोः परतः कोः का दत्यादेशचः 

श्यादिस्यथेः । कापथमिति । रिस तः पन्था हति विग्रः । कुगतिप्रादयः, इति समासतः । 

“ऋक्पूः, इस्यप्रस्ययः ! "पथः संखयाव्ययादेः, इति नपुखकव्वम् 1 कापथ इति पटि तु 

अट्ूवीहिः । ईषदयें । इषदर्थे विधमानस्य कोः का इत्यादेयः स्यादिष्यर्थंः । रैपञजर का- 
जलमिति । षत्जरमिति विग्रहे “छरति, इति षमाक्षः । विभषा पुरुषे ! कोः का 
इत्यादेश्च इति शेषः । कव चोष्णे! कव का च वेति विभपेस्यनुषततेरिति भावः । 
उडभयाभवे कद्देश्चः। तथा च रूपत्रयम् । तदाह -- णेष्एम् कष्णम् कदुष्णम् । 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् । आदिशब्दो न प्रश्टतिश्षची, गणपाटि पृषोदरादिपाटस्यादक्- 
नाव् \ यथोपदिष्टपदस्य वैयर्थ्या्च । किन्तु प्रकारवाची । तदाह --रषोदरप्काराणीति । 

प्रकारः सादृश्यं, तच्च शाख्ोक्तरोपागमादेश्ादिरहितस्वेन बोध्यम् । व्याकरणच्ाख्ना-, 

गरृहीतानीति यावत् । उपपूर्वो दिश्षिरुचारणाथंः । मवे क्छः। उपदिष्टसुपदेशः उच्चा- 
रणम् । तदनतिक्रम्य यथोपदिष्टम् । पदार्थानतिशृत्तावल्ययीभावः । किषटेरिस्यध्याहा- 
यस् । तथा च फलितमाह ~-चिष्टैययोच्चारितानि तथेव साधूनीति । शिष्टासु छएड्दतस्वः 

खास्तास्कारवन्त योगिन इति माष्यकेयटयोः स्पष्टम् । तलोप इति । षष्टीसमाघे 
खुब्डकि तोषे "आद् गुणः, इति भाव । पूवपदस्येति । वारिवाहकशञ्डै वारिशब्दस्य 

्रादेदच दो, तत्पुरुषमं । वृणे च~-जाति गम्यमान होने पर तृण उत्तर पदके परे भी कुः 

को "वत्, श्रादेश दो, तत्पुरुष म । कापभ्यक्तयोः-- "कु को "काः श्रदेश्च हो, पथिन् रौर 
अक्ति शब्द उत्तर पदके परे । ईषदर्थे --रेषत् ( किचित् ) श्रथेमे ष्कुः को पकाः श्रादेश्च हो, 

उत्तर पदङे परे । विभाषा--पुरुष उत्तर पदके परे निकरपसे “कः को काः भ्रादैश हो । 

कवं ्ोष्णे--उष्ण शब्द उत्तर पदक परे पकुःको (कव श्रौर ईका श्रादेश्च दो) 

तिकटपसे । पृषोदरा ~-पषोदरादिका उश्वारण सैसे रि्षने किया ह, वैच हो साधु हो । 
भवेद्कणा-- "हन्, षातुपते { पचादिलात् ) शरच्, प्रत्यय होने पर ्खकागमः भौर 



२० मध्यसिदधान्तकोमुदी- [ समासा्रय- 

गूढोत्मा वर्णविक्ृतेवं्ण॑नाशातधरषोदरम् ५ मतौ बहचोऽनजिरादोनाम् 

॥६। .1११९। दौ स्यात् । श्रमरादती । अनन्निरादीना किम् १ श्रजिरवती 

बहचः किम् १ बीहिमती । संज्ञायामित्येव । नेह.-वलयवती ॥ शरादीनां च 

॥६।२।१२०। शरचती ॥ उपसगंस्य धञ्यमयुष्ये बहुलम् ।६।३।१२२ 

बकारः सवाहिः । वाहकशब्द उत्तरपदं तदादेवंकारस्य ककारादेन्ञ इव्यथः । मवेदढणं- 
गमादुधस्त इति ! हसधातोः पचाद्यचि अनुस्वारागमे हस इति रूपमित्यर्थः । हनधातो- 
रचि सगागमे (नश्चापदान्तस्य, इति अनुस्वार इस्यन्ये । सिंहो वणं वपययादिति । 
श्हिषि हिसायाम्” इव्यतः पचाद्यचि हदिश्वान्युम् । नर्व इत्यनुस्वारः । हक्छारस्य 
घकारः , सकारस्य हकारश्च । सिह इति रूपमिव्यर्थः । यद्यपि हससिहयोरूणाद 
व्युष्पत्तिर्च्छा । तथाण्युणादिसुन्नाणां शाकटायन प्रणीतस्वेन क्षाखान्तरत्वादिह श्युल्ा- 
हन न दोष इत्याहः । गूढोत्मा बण विकृतेरिति । गूढः आत्मा यस्येति बहूषीहौ उत्तरण" 

हादेराकारस्य उकारे भाद गुणे रूपमिति भावः । वणं न श्चातपृषोदरभिति । पृषत् उदरमि- 

ह्यन्न तकारलोपे सति आादृरुणे परषोद्रमिति भवतीस्यर्थः । सतौ 1 मतुप्परस्यये परे 
बह्भचो दीर्घः श्यात् सक्तायां नत्वजिरादीनामिरयथंः । श्रमरावतीति ! इन्द्रनगयांः 

संज्ञेयम् । भमरा यस्या खन्तीति विग्रहः । 'मादुप्वायाश्च इति, 'सन्ञा्या! इति वा 
मस्य वः। श्रजिरवतीति। नदीविष्ेषश्य सक्तेयम् । वलयवताति 1 अनजिशदिषस्वेऽ 

व्यसन्तात्वाश्न दीर्घं इति भावः । शरादीनां च । मतौ दीधे सक्ञायामिति शेषः । अबह्ध- 

शकतवासूर्वेण न प्राप्तिः । चरावतीति । श्रा अस्यां सन्तीति विग्रहः । नदीविशेषस्य 
, शाम । उपसगस्य । १ रिपाक इति । पचेभावे घन् , उपधाशद्धि : । "चजोः कुषिण्ण्यतोः 

भनश्चापदान्तस्य भलि, से अनुस्वार होनेस "हंसः बनता है । “दिस' धातुसे “श्नच् प्रस्यय 

होनेपर श्वर्णविपयंय, ( इकार~सकारका स्थान व्यत्ययारू-देपफेर ) होनेसे “सिद्ट' बनता हे । 

“गढ आत्मा यस्यः शस गहु )दिमे "वणं विकार? ( उततर प्दके आदि वणं शराकारका उकार 
होनेे युण शोकर “गृढोष्मा? बनता दै । एव “षत् न उदरम्” यपर (दवणना, ( तकारका 

साद्य = दद्नामाव ) दोनेषर् यण रोकर "पृषो दुरम, बनता दे । शसीभ्कार भन्यत्र भी जानना + 

नोटः--“8स' घातु रच्. होने पर् शरनुस्वाररूप वणेका श्रागम होनेसे ईस" वनता हे- 

देखा जो लिखा है, प्रायः. वह गलत ३ । वरथोकि अनुस्वार वणं नहीं क्लाता (धरु० १० देखो) 

याकरण छन्दको निस्य मानते है भतः "वणं नाशः या 'वणंलोप कौ जगह सवत्र वणका 

दद्यनामाव समना चाहिये । ध 

मतौ बहशनो--भनिरादिते भिन्न बहनो दी हो, मतुपके परे, साम । 

शररादोनां च--खरादिको दीं हो, मदुपके परे, संम ! उपल्तस्य ~= उपसर्गको बहलः 



श्रकरणम् ] खुधा-इर्दुमती-रीकाद्योपेता । ५१ 

परीपाकः, परिपाकः ! मनुष्ये किम् १ निषादः । नरे सं्ञाय(म् ।६।२।१२६। 
विश्वानरः ॥ प्मित्रे चर्षौ 1६ २३।१२० विश्वामित्रः ॥ शुने दन्तदष्टाकण 
कन्दवराद ृन्छप्देषु दीपौ घाच्यः ) | शवादन्तः ॥ प्रनिरन्तभ्रे्प्ल- 

तता्रकाष्येख विरिपीयुक्ताभ्येा ऽसंक्ायामपि द) चर एभ्यः परस्य चनस्य नस्य 

णत्वम् । प्रवणम् ॥ विभाषोप्थिवनस्पतिभ्यः 1- 1 ७।६। दूत्ौवणम्, दूर्वावनम् \ 
शिरीषवपप् , शिरीषवनम् ॥ (च्यच॒त्र्यज्म्यामेव) । नेइ,-देवदार्वनम् ॥ (इरि- 

कादिभ्यः प्रतिषेधे! न) इरिकावनम् । मिरिकावनम् ॥ वाहनमाहितात् 1 1७ 

इति कुत्वम् । निषाद पि । पुचिन्दो नाम मनुष्यजात्तिविशेष" । निषीदस्यस्मिचू 

पापमिति निषादः । “हरश्च इत्यधिकरणे घम् । दौवारिके प्रती्ारशञ्रं दीघंस्त्वप्रा 

माणिकः । यद्वा प्रतीहासे हारम् तश्स्थस्वात् मनुष्ये गोणः। नरेसङ्ञायाम् ! दिवस्य 

दीषे इति विरोषः । "विश्वस्य वसुराटोः, इति भूरवमूत्रात् विश्वस्येस्यनुवतते । भित्ेवर्ो । 
मिन्नक्षब्दे परे विश्वस्य दीर्घं स्यात् ऋषौ वाध्ये इत्यर्थः 1 शुनोदन्तेति । श्वन्शब्दस्य 
इन्तादिषु परतः दीं इस्यर्थः । रवादन्त शति ! शुनो दन्त इति विग्रहः । श्वादष्रा । 

षष्ठीसमासः, दुःबन्त एव द्प्या क्ञब्दो वातिके पथ्यत इति चित् । हस्वान्त दस्यन्ये । 

शारदः बड्व्रीहिरयम् । शाकणंः, श्वाङन्दः, शवावराह, शवापुच्छम् 3 श्वापदः । 

परनिरन्तः। एम्य इति । प्र, निर्, भन्तर्, श्र, इद्ध, ष्क, आम्र, कष्य, खदिर, पीय, 

इष्येतेभ्य हर्यथ; । वनस्येति । "वनं पुरग इव्यतः तदुचुवृत्तेरिति भावः प्रवणमिति । 

प्रहृष्टं वनमिति विग्रहः । प्रादिसमासः । वभारौषधि । जोषधिवनस्पत्तिम्यः परस्य 

वनस्य यो नकारश्तस्य णष्व वेध्य्थंः । जोषधिभ्य उदाहरति~~वावणमिति ! वनस्प 
तिभ्य उदाहृरति--भिरषवणमिति। देवदारवनभिति । प्रस्युदाहरणम् । इरिकादिस्य इति । 

एभ्यः परस्य वनस्य णष्वप्रतिषेध इत्यर्थः । गाहनमाहितात्। वाहने आधीयते वहना 

प्रकारते दीं हो बजन्त उतः पदके परे, मसुष्यवाच्यसे भिन्न अथर । नरे सक्तायाम्- विश्वको 
दीथं हो, नर उत्तर पदे पे, सचामर ! मित्रे चर्षो- विकी सक्ञावाच्य हो तो, विश्च 
शब्दको दीं हो, मित्र छत्तरप दके परे । 

शुनो दन्त~- श्वन् शम्दको दीं हो, दन्त, दष्टा, कण, कुन्द, वराह, पुच्छं श्रौर पद 
उन्तर पदकं परे । 

परनिरन्तः--प्र, निर्, अन्तर , शर, इचु, प्लक्ष, श्राग्र, कष्य, खदिर श्रौर॒पीयुकतासे 
पर वनकरे नकारको णकार दो, भ्रसक्चा्म । 

विभाषौषधि -- षयि तथा वनस्पति वाचकसे पर वनके नकारको णत्व हयो विकरपसे । 

हयच् -द्वयच्क या च्यच्छ जो श्रोषचि श्रीर् वनस्पति वाचक शब्द, उनसे पर हौ वनके 

न शरको णत्व हो । इरिकादिभ्यः-- दरि कादिसे पर वनके नकारको एत्व नदीं हो । 
वान प्रादित अर्थात् उठाकर जो लेजाया जवे, तद्वाची पूवपद स्थित रेफ यां 



५५२ मध्यसिद्ान्तकोसुदी-- [ समासाश्रय- 

श्रारोप्य यदद्यते वद्वाचिस्थाजिमित्ताद्राहनचकारस्य नस्य णत्वम् । इध्युवाहणम् । आद्ि- 

ताक्किम् १ इन्द्रवाहनम् ॥ पानं देशे ।८७।६। पूवेपद्थान्निमित्तातपरस्य पानस्य 

नस्य णः। क्षीरं पानं येषा ते क्षीरपाण उशीनराः सुरापाणाः प्राच्याः ॥ 

वा भावकरणपेः 1४११० क्षीरपागम्, क्षीरपानम् ॥ परातिपदिकान्तनुभ्वि- 
भक्तिघु च ।८।६।११॥। पू्व॑पदस्थान्निमित्तास्परस्य एषु स्थितस्य सस्य णो वा । प्राति- 
पदिकान्ते,-माषतरापिणौ । चुमि, त्रीहिवापेण 1 विभक्तौ,-माषवापिण । पक्ते-पाषवा- 
पिनावित्यादि ॥ कुमति च ।८।७]१३॥ कवगवद्युत्तरपदैः प्राग्वत् । हरिकामिणौ । 
हरिकामणि । हरिकामेण ॥ पदन्यवाये ऽपि 1३८ णत्वं न । माषङुम्भवापेन । 

य यत् न तु स्वयमेवारोढुं श्क्नोति तदाहितसर । तदाह--्ातेप्येति । निमित्तादिति । 
रेफषकारान्यतरस्मादिष्यथंः। पानदेशे । पानमिति षष्ठयर्थे प्रथमेत्यभिपरेव्याह-- 
पानस्थेति । उश्लीनरा इति 1 देशविशेषे बहूुवचनान्तोऽयम् । वा भ।वकरणयोः । भावे 
करणे च यः पानश्चब्द्ः तस्य उक्तविषये णो वा स्यादित्यर्थः । जदेश्ला्ं वचनम् । 
क्षीरपानम् । क्षोरपाणमिति । क्तीरस्य पानमिति वियः । मावे करणे वा ल्युट् । 
पानक्रिया, पानपात्न वेस्यथः । प्रातिपदिकान्त इति । उहाहरणं वच्यत इति 
दोषः । माषवापिणाविति । माषान् वपते इति विग्रहः । "वहुरुमाभीदण्येः 
इति जातावपि सुप्युपपदे णिनिः। उपपदस्माखः । वापिन् शब्दस्य कृदन्त. 
ष्वेन प्रातिपदिकत्वात् तदन्तनस्य णध्वमिति भावः| कुमति च । प्राग्वदिति । 
भ्रातिपदिकान्तनुर्बिभक्तिस्यस्य नस्य नित्य णस्वं स्यादिस्यर्थः । अनेकाजत्तरपदाथंमि- 
दुम् । दरिकाभिखाविति । बहुरुमाभीचण्येः इति णिनिः, प्रातिपदिकान्तव्वाण्णस्वम् । 
इरिकामाणीति ! अजन्तरकणसुमो नि्यं णत्वम् । हदरिकामेणेति । विभकद्छिस्थस्योदाषह. 
रणम् } माषङुम्भवपिनेति । माषाणां ग्मः माषङ्कम्मः, तस्य वापः ॥ भत्र निभित्त 

षकार निमिन्तसे पर बाहनके नकारको णत्व हो । पानं देशे--पूव पदस्थ निमित्तके पर पानक 
नक्रारको ख्व हो, देश्च अये यदि गभ्यमान रहै । 

वा भाव-पूरवंपठस्थ निमित्ते पर ठयुडन्त माव~करण वाची पान शब्दके नकारक 
शत्व हो, विक्ररपसे । प्रातिपदि पूव पदस्थ निभित्तसे पर प्रातिपदिकान्व नकार, सुभस्थ 
नकार श्रौर विमक्तिस्थ नकारको णत्व हो, विकस्पसे ! कुमति च--कवगेवत् ( कव- 
गदि ) उत्तरपदके परे प्राततिपदिकान्त नकार, सुमस्थ नकार रौर विभक्तस्य नकारको णत्व हो॥ 

पद्भ्यवायेऽपि-पृवेपदस्थ निमित्तसे पर पदान्तर व्यवधान रहने पर प्रातिपदिकान्द 
नकार, चुमस्थ नकार श्रीर् विंभक्तिस्थ नकारो णत्व नदीं दो । 

नोटः- सूत्रम (अपिः का भयं है "सति" अर्थात् (पदन्यवाये सति" 1 
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( श्रतद्धित इति बक्तडथम् ) । आ्रंगोमयेण । शुष्कगोमयेण ॥ पारस्करपरश्च- 
तोनि च सकञायाम् ।६)१।१५७] एतानि सूकान निपात्यन्ते \ पारस्करः । 
किष्किन्धा ४ ( तदू दृहेः करपव्येश्चोसरदेवतयेःः खट् तक्तापशच ) । 
तासपूरवं चद्वैन दकारोऽपि बोध्यः । तदूबरदतोदकारतकारौ लुप्येते, करपत्योस्तु खट ॥ 
चोरदेवतयोरिति समुदायोपाधिः । तस्करः । बहस्पतिः #॥ ( प्रायस्य चित्तिचि- 

तये; ) । प्रायश्चित्तिः प्रायश्चित्तम् \ वनरप्तिरिव्यदि । द्माकतिगणोऽयप् । 

इति समाघाश्रयविधिभ्रकरणम् । 

कार्यिणोः षकारनकारयोः करमपदेन व्यवधानात् न णत्वष् । शुश्कगोसयेरोति ! षास्पर- 
स्योदाहरणम् । पारस्कर रीनि च। पारस्कर इति, पारं करोतीति विग्रहः! कृजोहेसिविति. 
डः । किष्किन्धेति । कि किमपि वानरसेन्य धत्ते हति किष्किन्धा, “आतोऽनुपसर्गे कः'१॥ 

टाप् , निपातनाद् छिमेो द्विस्वम् । मलोपः सुट् षस्व च । रूटशञब्दा एते कथच्चिद्ष्यु- 
स्पाच्यन्ते । एषामवयकार्थो न वि चरणीयः । तदच हतोरिति । पारस्करादिगणसुन्नमेतव्। 
तदुश्षब्दे तकारस्यान्स्यस्यामावादाह--तातूवंमपि 1 वलोपश्चेस्यन्र तकारासपूै" 
भित्यथंः । तत् चौय करोतीत्ति विग्रहः । ब्रहस्पतिरिति। श्रृहती वाक् तस्याः 
पति. इति विग्रहः । कुक्कुटथादीनामण्डादिष्विति पुवरवम् । दलोषः सुट् । बाग्ि 
शह॒ती तस्या एष पतिः, इति चदुन्दोगन्राद्यमस् | प्रायस्य चित्तिचित्तयोरिति। गणसूत्रमिदम् । 
भायस्य चित्तिः चित्त वेति विग्रहः । श्रायः पापं विजानीयाच्चित्तं तस्य विक्षोधनम् ६ 
इति श्षतिः । वनस्पतिरिति । वनस्य पतिरिति विग्रहः आरति गणोऽयमिति । 
तेन शताव्पराणि परश्छतानीष्यादि सिद्धम् । इति समास्राश्रयविधिप्रकरणस् । 

अतद्धिते--व्यवधायक पदसे पर तद्धित (प्रत्यय) रहनेसे खत्वका निषेध नदी हो । अर्थात् 
तदित परे रत्व होता टौ है । पारस्कर--पारस्छर प्रभृति ॒टसदित निपाचन दो, सद्म । 

वदुष््तो--कर तथा पति उन्तर पदके प्रे न्तद के दकारका श्रौर “इत्, के तकारका 
लोपददो तथा कर श्रोर पतिक घुट् द्यो, स्ुदायते यदि चोर भर देवता अथं गम्यमान रहै ४ 

भ्रायस्य~-प्राय' से पर चित्त रौर चित्तिको सुद् का भागम दहो । 

इसप्रकार “इन्दुमणीः दीका समासाय प्रकरण समाप हृश्रा । 



[ 

ताद्धतभकरणम् । 

अथावत्थादिविकारान्ताथंसाघारणप्रत्ययाः । 
समर्थानां प्रथमाद्धा ।४७।९।८२] इदं पद्त्रयमधिन्छियते, प्राम्दिश इति 

धावत् ॥ प्राग्दीव्यतोऽण् ।७।१।८३} तेन दौत्यतीः्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ अश्व. 

पत्यादिम्यश्च ।४।१।८२] एभ्योऽण् स्यासाग्दीन्यतीयेष्वथेषु । श्रश्वपतेरपत्यादि - 

श्राश्वपतम् । गाणपतम् ॥ दित्यदित्यषदित्यपरयुत्तरपदाण्ण्यः 1५) १।८९८। पाग्दौ- 

व्यतीपेषवथेषु । दितेरपत्यादि दैत्यः । अदितेरादित्यस्य व॑ आदिस्य ॥ (यणे मयो 
द्धे वाच्ये )। मय इति पच्चमी यण इति षष्ठीति प्ते यस्य द्वित्वम् ॥ इलो 

यमां यपि लोपः ।नाछादेश वा स्यात्! इत्यस्ति लोपे, दित्वे च सति त्रियं 

कृपम् | असति लोपे द्वित्वलोपयोर्वा द्वियम् । दिन्वाभावे सलोपे च सति एकयम् ॥ 

्रागम्पतोऽण् । भ्वेन दीन्यत्तिखनतिज्ञयविजितमर, इति सूत्रस्यदीव्यतिरब्देक- 
दवेशस्यानुकरणमिदह दीग्यज्छुब्द् । तेन च तद्धरितं तस्सृत्र रुचयते । तदाह---न 
दीष्यतीत्यतः ्रागणमिक्रियते इति । तथा च तस्यापत्यमित्थाधत्तरसूतरेु केवरुमथनि" 

देशपरेषु विषेयप्रस्ययविशेषा्थंसयुक्तेषु कि भवतीप्याकाद्वायामणिव्युपतिष्ठत इति 
भ्यते । कस्माद्धवतीत्याकाङ्ायां "सम्थास्रथमात्? इति भ्ङृतिविङेषो लभ्यते ॥ 
त्र तु विधेयः भ्रस्ययविशेषः शरूयते तन्नाणि्षि नोपतिष्ठते, अणिष्यश्यौष्सगिकतया 

वैेविकेण-इजादिना बाधात् । भ्रारवपतम । 'अश्वपतेरपव्यस्' दस्यं “तस्यापत्यम्” 

इत्यपव्येये “अश्वपत्यादिभ्यश्चः› इति भणि, अश्वपति हस् जण्, इति जाते “छत्तद्धि- 

तवमासाश्च› इति तद्वितान्तस्वास्प्ातिपदिकष्वे, “सुपो धातुधातिपदिकयोः” इतिः 

सुपो ठकि, णरोपे, “यचि भम्» इति भवे, “यस्येति च” इति इकारलोपै, “तद्धि. 

तष्वषवामादेः” इत्यादिषद्धौ इते, “आश्वपतः इति जाते, ततः सौ, सोरमि, पू्ेरूपेः 

श्व आश्वपतम्, इति सिद्धम् । आदित्य इति भदितिशब्दात् जाताद्यथे “दिष्यदि- 

श्यादित्यपध्युत्तरपद्ाण्ण्यः”? इति ण्ये प्रत्यवे, णगते आदि्ुद्धौ, “यस्येति च इति, 
५ 

समर्थान--श्राग्दिचो विमतिः, इस पृत्र पयन्त (समर्थानां प्रथमात्, वा, इन तीनों 

पर्यीका श्रविकार है । प्राग्दीव्यतोऽण् -'तेन दौभ्यति खनति जयति जितम्” इस सूत तक 

शरण" का अथिकार दै! अश्वपस्यादि -भ्रश्पत्यादिसे अण. प्रत्यय हो, मगग्दीन्यतीय 
(पल्य, दैवता, भव, जात श्रादि) अर्थम, विकटपसे । दिष्वदिर्या - दित्यादि भौर पल्यत्त 

रपदसे “य' प्रत्यय हो, प्राग्दीन्यतीय श्रम, विकत्पते । यणो मयो -यणसे पर मय. रौर 
मयस प्र् यणको द्वित्व दो । हरोयमां -दलते पर यमूफा लोप हो, यमके परे, विकरे ¦ 



सयुधा-दृन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ५५५ 

प्राजापत्यः ॥ ( देवाद्यञञ्नौ ) । दैव्यम् , दैवम् ॥-( बहिषष्ल्तापा यञ्च ) ! 
बः !\ ( ईकक् च ) ॥ किति च 19२।११८॥ किति तद्धितेऽचामादेस्े 
बृद्धि" । बाहीकः ॥ ( गोरजादिप्रसङ्गे यत् ) } मोरपत्यादि गव्यम् ॥ उत्खा- 
दिभ्योऽञ् ।७।१।८६ श्रौत्सः ॥ इत्यपत्यादिविकारान्ताथसाधारणग्रत्ययाः ॥ 

अथाऽपत्याधिकारप्रकरणम् । 
खरोपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् ।।१।८५। धान्यानां भवन इत्यतः भ्राग- 

यँ्वा्यामेतौ स्तः । चेणः । पौस्न" ॥ तस्यपाट्यम् ।५] २।६२] षष्टथन्ताृतसन्षेः 

इकाररोपे, ततः सौ शलादित्यः, इति रूपम् । वादिष्यश्ब्दात् ण्ये, भादिष्दध 
“यस्येति च, इति अरोपे, “हरो यमां यमि लोपः» इति मकारस्य रोपे विभक्ति 
कायं च “दिस्य. इति रूपम् । इस्यपस्यादिविकारान्तार्थसाघारणप्रस्ययाः । 

(~) 3 (60 1 

खण । खिया अध्वम् , खीषु भवः, सीणां समूहः इत्यादिवियहः। सखी 
ङस् इतस्मात् “खलो पुस्पं नन्श्नजौ भवनात् इति नजि, सुपो लुकि, जगते 
“तद्धितेष्वचामादेः,” इस्यादिषचद्धौ, "अटङकष्वाङ्कनुमिति णववे विमच्छिका्थं च. 
खेणः, इति रूपम् । भ॑स्नः। पयुंसोऽपस्यम् , पुसि भवः, पुंसां समूहः, इत्यादि 
विग्रहः । पुंस्श्दात् स्नजि, “स्वादिष्वसव॑नामस्थाने” इति पदृश्वास्सयोगान्वरोषः 

देवाद्यञ् -देव शब्दसते ५यल्, श्रीर् “त्रन् प्रत्यय हो, प्राग्दीन्यतीय भ्र्थौमि, विकल्पते ॥ 
बहिषष्ठि -बटिष् छब्दमे भयज्? प्रत्यय श्रौर बदिषकी रिका लोप मोहो, प्राग्दीव्यतीय 

अर्थम विक्रल्पसे । इकक् च -बरिष् सब्दसे हेकक् प्रत्यय भीरो किति ष्ठ-श्रचेकि. 
मध्यम आदि अचृको वृद्ध हो, कित् तदधिके परे ¦ गोरजादि-गो शब्दस श्रजादि प्रत्थयके 
प्रसङ्गे “यत्› प्रत्यय हो, प्राष्दीन्यतीय भ्र्थानिं। 

उत्छादिभ्यो--उत्सादिसे श्रन्" प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अर्थेपरिं । 
श्सप्रकार् (इःदुमतीः दीका श्रपत्यादिवि करान्ता्थ॑साषारण प्रत्यय समाप्त हुघ्रा। 

"<^ 26 ~ 

खीपुस्ा-धान्यानां भवने क्षत्रः इसे पूवं अर्थम खी शब्दसे नन् प्रत्यय श्रौर पुम 
शब्दसे स्नञ् प्रत्यय दो, विकलपसे । 

तस्यापत्यम्--षष्टथन्त कुनसन्धि समथ घुबन्तसे श्रपत्य अर्थम उक्त ( श्रण~ण्य॒-नज्- 
` स्नञ् श्रादि ) प्रत्यय तथा वक््यमाण ( श्जादि ) प्रत्यव हो, विकल्पते । 



१५६ मध्यसिदान्तकौसुदी-- [ अपत्याधि्चार- 

खमर्थादपत्येऽये उक्ता वद्धयमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः ॥ श्रोणः ॥६।७।१८६। 

उवणन्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते। ओरोदिति वक्तव्ये गुणोकतिः शंजञापूवेको विधिर- 
नित्यः इति ज्ञापयितुम् । तेन स्वायंभुवमित्यादि सिद्धम् । उपगोरपत्यम्-्नौपगवः। 

श्रा्वपतः । दैत्यः । शरौत्सः । चैणः 1 पौंस्नः ॥ अपत्यं पोन्प्रभति मोत्रम्। 
181१।१६२॥ श्रपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गेोत्रसङ्नं स्यात् ॥ पको गोधर 
।६।१।६३। गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात् । उपगोर्गो्रापत्यम् -श्रौपगवः ५ 
गगादिभ्यो यञ् ।४।१।१०५) गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्व-गार्ग्यः । 
बास्स्यः ॥ यजजञोश्च ।२। :1६8। गोत्रे यथथन्तममन्तं च तदवयवयोरेतयोलुक् 
ततछृते बहुत्वे, न ठु च्ियाम् । गर्गाः । वत्साः ॥ गोचरे ऽलुगचि ।४।१।८६। 
श्रजादौ प्रा्दीन्यतमरे विवक्षिते गोत्रपरत्ययस्यालुक् स्यात् । गर्णणा छयत्राः । वच्य- 

आदिशद्धिः। खेणः ! पौस्न इति । सिया अपत्यं, पुंसोऽपव्यमिति विग्रहः । “खपु. 
साभ्यां नज्घ्नजौ भवनात्, इति नन स्नजौ, अणोऽपवादः । श्रपत्यं पौतरप्रथृति 
गोत्रम् । पौत्नप्र्टति अपर्य गोत्रं गोत्रसक्तकमिव्यर्थः। पोश्ररभूतिषु साङ्ाद्प्यस्वामा- 
वाद्1ह ~~ म्रपत्यत्वेन विवक्तितमिति । पको गोत्रे! पौत्रादौ प्रलयेकपुरष प्रस्ययप्राप्त्या 
शततमे सन्ताने एकोनशतप्रव्ययानामापत्तिरतो नियमाथं सुत्रम् । तदाह--्क एव 
भपत्यप्रत्यय इति । एकोनशतं प्रत्यया नेष्टाः, किन्तवेक एव प्रस्ययः इष्ट इति भावः । 
गोत्रेऽल्"चि । जद्गिति च्छेदः । प्राण्दीभ्यत इध्यनुषत्तेः प्रद्ययाधिकारार्च प्राण्दीव्य- 
तीये प्रस्यये इति ञम् । अचीति तद्विकेषणं तदादिविधिः । विषयसक्तम्येषा न षु 
परपक्तमी । तदाह्--त्रजादावित्यादिना । गो्नभ्रत्ययस्येति । गोन्नार्थ॑कप्रष्ययस्येष्यर्थः । 
-ह्टुकः प्रष्ययादृश्शंनत्वात् प्रष्ययस्येति रुब्धम् । गर्गाणां दात्रा इति । वचयमाणोदाहर- 
भविग्रहप्रददनमिद्म् । गर्गस्य गो्रापत्य गास्यंः। गगोदिभ्यो यथ । गर॑स्य गोत्रा 
पत्यानीति बहुष्वधिवक्षायां यजि इवते तस्य शयनशोश्च, इति लुक गगां इति भवति । 

ओगुंगः--~उवणान्त मसश्चकको गुण हो, तद्धिते परे । अप्य पौत्र-- भपप्यतेन 
विवक्षित जो पौत्र, प्रपौत्रादि, वे गोत्र सङ्क हो। 

एको गोत्रे---गो्नम एक ही प्रत्यय हो । ध्र्थात् गो्रमे--पुत्रका पुत्र, उसका पुत्र इत्यादि 
"यरम्परापे श्रनैक अपत्य प्रत्यय नदीं होति है । 

ग्गादिभ्यो--प््ठयन्त ग्गांदि समधंते यन् प्रत्यय हो, गोत्राप्य श्रथ । 
यनजोश्च--पजन्त भौर भ्रजन्तका अवयव नो "न्" श्रीर् श्रज्› उसका जुक् हो, 

गोत्र त्यया बहुत्व रइनेप्र । परन्तु खोलिगमं कक नदीं हो । शोत्रेऽद्गवि--प्रजादि 



प्रकरणम् ] खुधा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ५५७ 

माणो वृद्धाच्छः ॥ श्मापत्यस्य च तद्धितेऽनाति ;६।४।१५९। इलः परस्यापत्य- 
यस्य जलोपस्तद्धिते; नत्वाकारे ! गार्गीया । अनाति किम् १ गार्याथणः । प्राण्दीव्य- 
तीये किम् १ मगभ्यो हित गर्गीयम् । श्चि किम् १ गर्गेभ्य श्नागतं गगंङ्प्यम् ॥ 

जीवति तु श्ये युवा ।४।१।१६३। वश्ये पित्रादौ जीवति पौ्रदेयदपत्यं चलु- 
यादि तयुवसंज्ञमेव स्यान्न तु गोत्रसंम् ॥ गोतादयन्यखियाम् 191१1६७ यून्य- 
धत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात् , च्निया तु न युवसंज्ञ ॥ यञनि- 
ओश्च ४।१।१०१} गोत्रे यौ यनिथौ तद्न्तात्फक् ५ आयनेयीनीयियः फड- 
खदघां प्रत्ययादीनाम् \७1१।२] प्रत्ययादेः फस्य यायन् ठस्य एय् खस्य ईन् छस्य 
ईय् घस्य इय् स्युः} गणस्य युवापत्यं-याग्यायणः ॥ अत इञ ।५।१।६५। च्रप- 

वृद्धाच्छं इति ।- गाग्यंशब्दादुक्तेऽथ छ ् रस्यय इत्यथः । दुस्य ईंयादेश्ः तस्मिन् भवि- 
श्यति अजादौ परे ्यजजोश्च, इति प्राप्रो छडः न भवति । तथा गाभ्यं ईय इति 
स्थिते "यस्येति च, इति यजोऽकारस्य रोपे गाभ्यं ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य यजो 
यकारस्य रोपमाह--अाप्त्यस्य च । भनातीति च्छेदः । दे रोपोऽकद्रबाः, इत्यतो कोप 
त्थनुवतंते । “सूयंतिष्य' इस्यतो य इति षष्ठयन्तमनुववेते । !हरस्तद्धिवस्य' इत्यतो 
हक इति पश्चम्यन्तमनुवतंते । तदाह--इलः परस्यापत्ययस्येति ¦ अप्स्याथकयकार- 
स्येत्यर्थः । यजो लुकि सु आदिष्चद्धिनं स्यादिति आावः। गगीयमिति । तस्मे हितम्? 
इति गाग्यंशब्दाश्ठुः । तस्य प्राग्दीभ्यतीयस्वाभावात् तस्मिन् परे यजनोश्च" इति 
यजो दग्मवस्येवेति नादिषद्धिरिति भावः । गगरूप्यमिति । "हेतुमनुष्येभ्यः" इति 
रप्यप्रस्ययः । तस्य श्राग्दीभ्यतीवष्वेऽप्यजादिरवाभावात्तस्मिचू परे यजोऽट्टुडः न । 
गाग्यांयख । गर्गस्य युवापस्य, या्यंस्य गोन्रापस्यस््यत्न “जीवति तु वश्वे युवा 

इति युवसंज्ञायां “यजिजोश्च" इति यञन्ताद् गाग्यश्शय्डात्फकि, करोपे, “नाय. 
नेयीनीयियः फटखदधघां प्रत्ययादीनाम्” इति एस्य स्थाने आयनि इते, (माग्यं 
जयन् भः इति जाते, “यचि ममू» इति भवे, “यस्येति च इति गकरोत्तरवस्ये. 

काररोषे संयोगे, “अट्ङृष्वाद ुम्न्यवायेऽपि? इति नस्य णस्वे, विभक्छिकू्ये च 

प्राग्दीग्यतीयकी विव्ताम गोच्न प्रत्ययका श्रलुक हो । भाप्यस्य च-~-दलूसे प्र श्रपत्याथेक 
यकारका लोप हदो, श्राकार भिन्न तद्धित प्रत्ययके परे जीवति त्रु--वशम पिता आदिक 
जोवित रहमे पर पौत्र श्रादिका श्रपत्य जे चतुथे ( प्रपौत्र) रादि, उसको युवसक्चा दी दो- 
गो्रसक्चा नद दो । लोन्नाद्यन्य-युवा अपत्य विवक्तित होनेपर गोघ्प्रत्ययान्तत्ते ही प्रत्यय 

हो । भौर खीलिगमे युवसज्ञा नहीं हो । यजिजोश्च-गोमरं जो।यञ् श्रौर इन् › तदन्तसे 

फक् प्रत्यय हो } आायनेयी--प्रव्ययके श्रादिम्त (फः श्रादिको यथाक्रमसे ्रायन् श्रादि 
श्रादेश हं । अत इञ्-्रदन्त प्रातिपदिके इञ् परस्यय हो, श्रपत्य श्रमे । 



५५९ मष्यसिदन्तकौमुदो- [ अपत्याधिकार- 

देव्यै । दाक्षिः ॥ वाहादिभ्यश्च ।५।१।६द६' बाहविः ) श्नौड्तोमः । ओयडलोमी ॥ 

( जेम्नेऽपव्येषु बहुष्वक्राशा वक्तव्यः ) । बाह्देग्पवाद्ः । उडलोमाः । श्र 
तिगणोऽयम् ॥ श्चचुष्यानन्तय विद्ादिभ्ये।ऽञ ।४।१।१०४७। ये सत्राङृषयस्ते- 
भ्योष्पतयेऽन्यत्र ठु गोत्रे! विदस्य गोत्रं बेदः। वेदो बिदाः। पुत्रस्यापत्यं 
तत्रः । पौत्रौ । यजजेश्वेति सूत्रे प्रवराध्यायप्रसिदं गोरं । तेनेद न,-पौत्राः । एवं 
दौदित्रादयः ॥ शिचादिभ्येाऽण् ।०1१।११२। श्रपदे,-शेवः । गाङ्गः ध ऋष्य- 
ल्थकचुष्िक्कुरखभ्यश्च ।३।१।११० ऋषिभ्यः--वािष्टः । वेश्वामित्रः । अन्ध- 
कैभ्यः-श्वाफल्कः । ब्रृहठिणभ्यः-वासुद्ैवः । कुर्म्यः-नाकुलः । साहदेवः ॥ 
मातुरुस्संख्यासंभदपुव याः 18। ६११५ संख्यादिपूरस्य मातृशब्दस्य उदादेश 
स्यादण प्रत्ययश्च । द्वैमातुरः षाण्मातुर । भाद्रमातुरः ॥ सख्मीभ्येा दक ।५१।१२०। 

कते "गार्ग्यायणः" इति रूपम् । उड़लाम। । उङ्धुरोम्नोऽपध्यानि पुमांसः इति विरहः 
भत्र उडुरोमन्शञ्दात् बहुश्वे “रोभ्नोऽपस्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः? इति अप्रध्यये, 
“नस्तद्धिते इति टिकोपे विभक्तिकार्यं च तर्छिद्धिः । शअ्रनष्यानन्तर्ये । अनुषीति 
टक्षपञ्चमीकम् । “बिदादिभ्योऽञ्? इति द्विरावतंते । तथाच ५अनरष्यानन्तयं बिद् 
दिभ्योऽञ्, इति दछस्नमेक वाक्यम् । ““बिडादिभ्योऽज्,, इति वाक्यान्तरम् । तश्र 
द्वितीयं वाक्य उयाचष्टे--अ-यव्र तु गोत्रे इति| गोत्रे विवर्िते बिद्ादिभ्योऽन् स्यादि. 
स्यथः । अत्र प्रथम वाक्यं छ्रस्नसूत्रे व्या चष्टे -ये त्विति । अनृषिभ्यो बिदादिभ्य 

नन्वरापस्ये अन् स्यादिष्यषरार्थः। बिदादौ हि ऋषयः जचृषयश्च परिता. । तत्र ये 
अचृषयः तेभ्योऽनन्तरापव्ये अजिति फलितमिति भावः। वेदः बिद्स्य मोत्राप 
त्यम् बेदुः इस्यत्र “लनृष्यानन्तियं बिद्धादिम्योऽज्", इस्पभि, भस्वे, अकारलोपे 
भा्चो द्धो, विभक्तिकार्यं च कृते व्वेद्ः' इति । एवमेव पुत्रस्यापस्यम् "पौत्रः 
दुहितुरपव्यम् 'दौष्ठिजरः, इत्यादौ बिदादिभ्योऽन् बोध्यः। दैमातुर. । हवोमात्नो 
रपत्यम् हमातुरः' इल्यत्र “तद्धितार्थोत्तरपदषमाहारे च, इति समासे सुपो लुकि, 
““वातुरष्संख्याक्ठम्म दपूव याः” इति मातुर्डदेशे अगि च धि मातुर् अः इति 
जाते ““तद्धितेष्वचामादेः" इध्याद्यवो बृद्धो संयोगे विभक्तिकायें च छते दरेमा- 

बाह्ादिम्यश्च --पहादिसे इन् प्रघ्यय हो, ्नपत्य अर्मे । छोम्नोऽपष्ये--लोमन् 
शब्दे बहुस्वविशिष्ट अरस्य श्रथन रकार प्रत्यय हो । अनृष्यानन्तये--विरादि गणपहित 
ऋषियसि गोत्र अधर्मं रौर ऋषि भिन्नोते श्रपत्य श्रतं पन प्रत्यय हो। 

क्िवादिभ्यो--शिवादिचे भण् प्रत्यय हो, श्रपत्य मथव । कष्यन्धक्ृ--क्यादिते 
अण् प्रस्थय शे, भपय भथर्य । मातुरव्-- पपा दि पवक मातृ शब्दश्नो उव प्रादेश्चहो 
भोर भ्र प्रत्यय मौ हो । खीभ्यो ठक्--लौप्त्ययान्तमे ठक् प्रत्यय हो, अपत्य अर्धम्र । 



प्रकरणम् ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्धयोपेता । ५५६ 

ख्रीप्रव्ययान्तेभ्यो ढक् । वेनतेयः । कम्य(याः हनीनं च ।४।१।६१द। चादण् \ 
कानीनो व्यासः, कर्णश्च ॥ रजदवशुयाश्रत् ।४।१।१३७ ( रज्ञा जातविष) 
ये चाभावक्मंणाः ।६।४।१६८॥ यादौ यद्धिते श्चन् प्रकृत्या स्याच्च तु भावकम 
णोः । राजन्यः । श्वशुयेः । जातावेवेति किम् १ ॥ अन् ।६। ४1१9 प्रहृत्याणि 

परे । राजनः ॥ त्तृत्राद्धः । ०।१।१३६। क्षत्रिय. । जाताक्येव । क्षात्रिरन्यः ५ 
श्वटयादिभ्यष्टक् ।४।१।१४६। ठस्येकः ।9।३।५६०} भङ्गारस्य ठस्येकादेशः 
रैवतिकः ॥ गेत्र ङुज्ञादिभ्यश्च्फञ् ।४।१।६८ = वातच्फजेरखियाम् 
141३।११३॥ त्रातवाविभयशूूफबन्तेभ्यश्च स्वाथे उय्रत्ययः स्यात् । कौल्ञायन्यः 
कौजायन्यौ । वहुत्वे लुग्वद्यते । ब्राध्नायन्यः ॥ नडादिभ्यः फक् । ०।१।६६॥ 

इति सिद्धम् । कानीन" ! कन्यायाः अपत्यम् कानीनः, इत्यत्र “कन्या 
याः कनीन च इति अणाप्रव्यये, कन्यास्थाने कनीनादेसे, भव्वे “यस्येति च 
हइतयरोपे, भ{द्चो बृद्धो, विभक्तिराये च "कानीनः, इति स्पम् । गोत्रे ङ्य 
दिभ्यश्च्फञ् । स्पष्टम् । इञोऽपवादः । उफनि चजावितौ । वातच्फजोः । बात ॐ 

व्फञ्च इति इन्हवाद्ववस्यनेन पद्धम्यथे षष्टी । तदाह--त्ानवापिस्य इति । स्वाथ च्यु 
स्यादिति ! पूगान्न्योऽप्रामणीपूवाद्, इत्यतः व्यः इस्यनुव्व॑ते । ख॒ स्वायिकः, 
न्याद्यः प्राश्बुनः' इति स्वार्थिकेषु परिगणनादिति भावः । कोजायन्य इनि। कुञ्जस्य 
गोत्रापत्यमिति विग्रहः, च्फलि चजावित्तौ जायन्नादैशचः, लादि्दधिः, ततो भ्यः, जकार 
इत् ध्यस्येति चः इष्यकारलोपः । त्राघ्नायन्य इति । बधभ्नक्य॒गोत्रापस्यमिति 

विग्रहः ! चफनादि पूर्ववत् । नडादिभ्यः फक् । इजनोऽपवादुः ॥ अआदायन इति । 
त्श्वश्य गोत्रापत्यभिति विग्रहः। इजपवावुः फञ् । हनश्चनिन । अस्त्रीप्रसथयान्ता 

कस्यायाः--कन्या शब्दको कनीन भ्रादेश्च हो भौर चकारात् भ्रण प्रत्यय भौ हो, भ्रत्य 
प्रथत । राजश्वश्यु-रजन् शब्द श्नौर श्वशुर श्चब्दसे यद् प्रत्यय हो, श्रपत्य भरथमे । 

राज्ञो जाता--जातिवाच्य होने पर दी राजन् शब्दसे यत् प्रस्यय हो । 
ये चाभाव--यकरारादि तद्धितके प्र “अन् प्रक्ृिवत् हे, सन्तु भाव रौर कर्माथपर 

्रस्यके परे नकष हो 1 अनू--्रण् प्रस्ययके परे भन् प्रकृतिवद् हो । चत्त्राद्धः--क्षस्र शब्दने 

क, प्रत्यय हो, श्रप्य श्रथ्तै--समुदायसे जाति यदि गम्यमान रहे ¦! रेवत्यादिभ्यः-न 

त्यास ठक प्रस्यय हो, श्रपत्य श्रथ । टस्येकः--अरगते पर “ठ' को "इम्, भदेश हो । 

गो्रे--गो्र अर्थं ङुलादिते व्च्फञ्। प्रस्यय दहो । ब्रादच्फञो--वातवाचौसे शरीर 

च्फजन्तसे स्वा्थप्र॑ न्यः प्रत्यय हो । नडादिभ्िश्च-~नडादिपे फक् प्रस्यय द्ये, गोव 



३६० मध्यसिद्धान्तकोधुदी- [ अपत्याधिकार~ 

गोत्र इस्येव । नाडायनः । चारायणः । श्रनन्तये नाडिः ॥ शछष्वादिभ्यः फञ् 
४।१।११०। गोत्रे । श्श्वायन. ॥ इतश्चानिञः 1४1१।१२२॥ इकारान्ताद्यचोऽ- 
पत्ये ठक् , न तविबन्तात् । दौज्ेयः । नेधेयः ! श्रात्रेयः \ श्रघ्रेयौ ॥ शधिश्रगुङ्क- 
रंवसिष्ठगोतमाद्गिभ्यश्च 1 २।४ाद५॥ एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक् स्यात् तत्कृते 
बहुत्वे; न तु लियाप् । अत्रयः । सगवः 1 कुत्साः । वसिः । गोतमाः । श्रह्धिरसः। 

शरादिभ्यश्च ।८।१।१२२। शौभ्रेयः ॥ कल्याण्यादीनामिनङ् ।५।९।१२६ 
एषामिनर् स्यात्, ढक् च \ काल्याणिनेयः ! बान्धकिनेयः ॥ कुकल्रखाया वा 
।४।१।१२७। इनक्मात्र विकल्प्यते, ढक् तु नित्यः पूर्वेणैव ! कौलटेयः, कौलटि- 
नेयः । सती भिक्ञुक्यत्र कलया ॥ चटकाया पर् 18१1१२८ ( चड्कादिति 
वाच्यम् ) । प्रातिपदिकग्रहखे लिङ्धविशिष्टस्यापि अहणमिति सिभ्यति ¦! चटकस्य 

मिदम् । दुः निधिश्च कश्चित् । अतय इति । अत्रिः प्रसिद्धः । परस्वादयस्ृष्यणमपि 
वाधत इति भावः । अत्रिगरयारति । पू्ंसूत्रादवोत्र इति, तत्र चदुनुचत्त तच्च सर्व॑मि 

जुवतते। तदाह~-रभ्यो गोत्रेति ¦! अत्रेः, श्चुगोः, ङुट्स्य, वसिष्ठस्य, गोतमस्य, 
घद्धिरसश्च अपत्यानि पुमांस ̀  इति विग्रष्टः। तन्न त्रेः (तश्चानिजः इति ठकोऽनेनं 
खक्। इतरेभ्यस्तु ऋष्य इति वोध्यम् । लुकि जादि्द्र्निष्त्तिः। कल्याण्यादीनामिति । 
इनष्ि ङकार इत् । काल्या णिनेय इति । कल्याण्या अपत्यमिति विग्रः । बान्धकिनेय 
इति । खन्धक्या भपस्यमिति विग्रहः । अश्र गणे स्नीप्रत्यथान्ता एव पर्यन्ते । तेभ्यो 
ढक् सिद्ध एव । इनङ्व तु विधीयते । कुलटाया व। ¦ इनङम चरि । भ्याख्यानादिति 
भावः । प्व णेवेति । “ख्ीभ्यो दक्» इष्यनेनेस्यथः । ऊुरानि गृहाणि अटतीति ऊरुटा । 
शकन्ध्वादिश्वादपरसूपम् । चटकाया रेरक् ¦ चटकाराब्दादपस्ये रेरक् प्रतययः स्यादि 
व्यथः । चटकादिति वाच्यम् । सुत्रे चटकाया इर्यपनीय चटकादिति वाष्य{मिष्यथः { 

11 

श्रथमें । अश्वादिभ्यः पररवादिते एन् प्रत्यय हो, गोत्र अर्थम । इतश्चानिनः--इनन्तसे 
भिन्न इकारान्त द्यच्कसे ढक् प्रत्यय हो, ्रपत्य श्रथ । अत्रिश्धुगु-- अवि, शु भादिसेः 
पर गोत्र प्रत्ययक्रुत अह्ुप्व हो तो गोत्र प्रत्ययका लक् हो; सलीनिमर्म छोडकर । 

शुल्रादिस्यश्च--शुभादिसे ढक् प्रत्यय हो, श्रपत्य भथ । कद्याण। --कल्य!णादिके 
अन्तको इनङ आदेश हो श्रीर् उक् प्रत्यय भीदो, श्पुप्य र्थं । कुखटयः वा-ङुलस 
शब्दको विकट्पसे इनङ् श्रादेशच हो भौर पूवदत्र अर्थात 'लीभ्यो ढक्" ते नित्य ठक् प्रत्यय मी 
हो. अपत्य अथ । चटकायाः चरका छन्दसे एेरक् मरत्यय हो, श्रपत्य चर्थे । 

चटकात्-- चरक. शब्दसे ररक प्रत्यय हो-पेसा कहना चाहिये । चयोकि “तिमविशिष्ट 
परि भाषास व्चटका? रब्दका भी यहण हो ही जायगा । 
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चटकाया वा श्रपत्यं-चारकैरः ५ ( छखियामपस्ये इग् बक्तभ्यः ) । तयोरेव 
रत्यपत्यं = चटका ४ गेधाया दक ।४।१।१२६॥ गौधेरः । शुभ्रादित्वाडढक् । 
गौधेयः ॥ ज्लुद्राभ्यो वा 19२।१३१ श्रङ्गहीनाः शीलदीनाध् शुद्र ताभ्यो दक् 
वा । पक्ते-ढक् । कोरः, काशय । दासेर-, दासेयः ॥ पितृष्वसुश्चण् । 
४।१।१२२। अणोष्यवाद्ः । पेतृष्वलीयः ॥ दकि लोपः 1४१११३२) त एव 
ज्ञापका्ठक् । पैतृष्वदेयः । मातप्वसुश्च )४।९।९२४) पितृष्वसुयेदुकत 
तदस्यापि स्यात् } मातृष्वसेय, मातष्वच्यः \ ईला. खः ।६।१।१२६। 
कुलीनः ! तदन्तादपि, उत्तरसूत्रे श्रपूवपदादिति लिद्चात्। आदथकुलीनः ॥ 

श्पूवंपदादन्यतरस्यां यडटकञो 1६1१६५०} इलादित्येव ! पक्ते-खः 
कुटय", कौलेयकः, कुलीनः । महाकुलादज्खयौ 191\1१४९ । मादाङुलः, मादा- 
कुलीनः महाकुलीनः ॥ दुष्कुल! डढटक् 191 १।१९२) वा ¦ पर्ते-खः । दष्क. 

तयोरिति! चटकश्य चटकायाश्ेत्यथंः । गोधाया दक् । गौपेर ही । गोधाया अपत्यमिति 
वि्हः।द कि ठकारस्य एयादेश्चे "लोपो व्योः"दति यलोपः, किश्थादादिषद्धिरिति भावः 
कषदाभ्यो वा । श्रङ्गहीना इति । चन्लुरादिकतिपयावयवविकला हत्यर्थः । रीलदीना इति । 
सद्श्त्तष्टीना इव्यथः । यथेष्टपुस्षसञ्चरिण्य इति यावत् । पिवृष्जुदद्धण । पे तष्वघीय 
इति । पिवृष्वसुरपत्यमिति विग्रहः । चस्य ईेयादेश्े आदिषद्धिः । खकारादकारस्य यण्। 
ढकि लोप । पितृष्वसुरित्यनुवतंते । अखोन्व्यपरिमाषया अन्त्यस्य छोपः । कुलाव्टः 1 
अपस्य इति शेषः । कुलीन इति! खस्य ईनादेश्षः । तदन्तादपीति । ्रा्यकुलीन इति । 
आव्यङ्ुलक्चज्दात् कर्मघारयास्वः । कुरे आच्यस्वग्रतीतिरत्र फलम् । छरीनश्च्देन् 
कर्मधारये तु तदुप्रतीत्तिरि्ति भेदः । अपूवेपदादन्यतरस्याम् । कुल।दित्येवनि । पूचपद्रहि- 
ताव् छुराद्पस्ये यड्ढकञौ वा स्त इत्यर्थः! क्षे ख रनि 1 यड्ढकञोरभावपत्ते इत्यथः 

दुष्कुलःडदक् । अन्यतरस्यां अ्रहणानुष्त्तरिति भादः। पक्षे ख शति! तथासति मादिषद्धि- 

खियाभषत्ये---खी अ्रपत्यमे दे<कका लक हो । गोधायाः--गोधासे शरण्य अयर्व्रं ठक् 

प्रत्यय दो । ज्ुदराभ्यो-- लदास ्रप्त्य रथम दम् प्रत्यय हो, व्रिकल्पते । पिषृष्वसु-- 
पितृष्वस शब्दसे श्रपत्य अथमं छण् प्रस्थय हो ¦ उक्छि लोपः-पितृष्ठ्छ शब्दके श्न्त्यका 
लोप शे, ठक् प्रस्ययके परे 1 मातृष्वसुश्च--~“पितृष्वसः खुब्दस जो २ काय विधान किय गये 
है, ३ सव कायं "माव्ष्वख इन्दसे भी शे । कुङात्खः--ङलसे तथा कुलान्त रन्दसे भी ख 
प्रत्यय हो, श्रपत्य श्रथ ¦ अपूरवपदा--पृकपद्रहित इल रब्दसे अ्रपत्याथमे यत् जर उकञ् 
प्रत्यय ह), विकल्पसे । 

महा ङ् रखा--मदाकुल शब्दसे श्रन् श्रौर खन् पर्यय दहो, श्पत्य अधमे विङ़त्प से । 

दुष्कुरखात्--दुष्कुल शब्दसे श्रपस्य श्रथ्म ठक. प्रत्यय हो; विकल्पे । 

ददे मर 



५६१ मभ्यसिद्धान्तकोभुदो-- [ श्रपत्याधिकार- 

य", दुष्कुलीनः ^ ₹<वदुश्टुः ।४।१।९६३। स्वीयः ॥ तष्य 1५ १।१४७४। 

चच्छुः । भ्रातृव्यः, घरात्रीयः ५ मनेजीन।वञ्यतो षुक् च ।७र।९ददा 
सयुदायार्थो जातिः \ माषः, महष्यः ५ ( तचशोऽण॒ उपसंख्यानम् ) ॥ षपू 
हनध्रतसाक्ञमणि ।६।४।१३५] एषामपि तद्धितेऽनोऽकारलोपः । तादणः ॥ 
तिकादिभ्यः फिन् ।७।१। १५७1 तकायनिः ॥ बुद्धियस्याचामादिस्तदृबृखम् 
।१।१।७३। यत्य सपुदायस्याचा मधे अआदिष्दिस्तद्डदषंन्न स्यात् ॥ उदोचां 
च द्ादगोत्र(त् ।४।१।१५८अ 'वश्नुप्तायनिः । भचा तु-ग्रामर गुप्तिः ॥ पराचाम- 
बरद्धारिरन्वइल पर् 121 १।१६०} ग्लुचुकायनिः ॥ जनपदशब्दात्कत्नियादञ् 
}21१।१६८} जनपदश्चन्ि ययोवौचकारभ् पत्ये ! पानाः \ ( तत्ियसमानश्च- 

1 

नत्ति भावः। अतव्यंश्च । तकारः "तिरश्वरितम्, इति स्वार्थं इति बोध्यम् । मनोाती । 
मनुश्चब्दस्य अन् यत् एतो प्रस्ययौ स्तस्तयोः परयोः मनुशडदस्य षुगागमश्च भछ्तिधर. 
व्ययष्ञुदायेन जातौ गम्यायाभिष्यर्थः । तदाह--पसुदायार्थो जातिरिति । नात्रापत्य्म- 

हण सबभ्यत इति मावः । अन्यथा मानुषा इत्यत्र “यज जोश्चः इति लु स्यादिति 
बोध्यञ्र् । तेकायनिरिति । फिज्ि. आयन्नादेशचः । व्रद्धियंस्य । अचामिति बहुस्वमने. 
कध्वोपकत्तणम् , तेन क्षाराज्ञब्दुस्यापि बद्धत्व क्िभ्यति । वयपदेश्षिवस्वेन छाश्चब्द्- 
स्यापि ृद्धव्वम् । उदो वां बृद्धादगाव्रत् ' श्द्धसक्ञकात् अरोत्रप्रव्ययान्तास्फिन् श्यात् 
उद्रीचां मते इष्यथः । प्राचामवृदधात् । अधृद्धसज्ञकाच् अपस्ये बहुकं फिन् स्यादिस्यथः। 
प्रार्या्रहण पएृजार्थम् । स्नु रायनिरिनि । ग््युचुरुस्यापस्यभिति विग्रहः । अष्वद्धार्किम् ? 

स्वसुश्डुः--स्वस श्षब्दते छ भ्रत्यय दो, श्नपत्य अथर । 

 आतुष्यंच्च-्नातृशचब्दसेभ्यत् प्रत्यय दो, रौर चकारात् छं प्रत्य भी हो श्रपत्य भ्र्थम। 
मनोजजाता-मसु चब्दसे श्रञ् प्रत्यय तथा यत् प्रस्यय हो भीर सक्नियोगरिष्टेन मुक 

षुकागम्र मो हो, सप्रदायपते यदि जाति वाच्य रई । तचगोऽण्--तक्षन् शब्दस भण् प्रत्यय 
हो, श्रपत्य श्रथ । ू वेहन्-परकार पूं रन्, इन् ओरौ शनराजन् सम्बन्धी भसंज्ञक 
अनूके श्रकारका लोप हो; श्रणके परे! तिकादिभ्यः-दिकादिसे फिञ् प्रत्यय हो, श्रपत्य 
भयम । श्द्धियंस्य -जिप (प्रच सधूदायके अरजो मध्यमे त्रादि { अच्) ब्द्धिशे, उस 
सुदायकी बृदधस्चा हो । उद् चां -गोत्रते भिन्न वृद्धसञ्चफ प्रातिपदिकसे श्रपस्य भथ 
फिन् प्रत्यय हो, उदीच्य भ्रावकि सत्तमे । प्राचामरू--वृद्ध सज्चकपे भिद प्रातिपदिके अपत्य 
अर्थम बहुल प्रकापते फिन् प्रत्यय हो, प्राचीन आचार्योकरि मतते। जनपदू-जनपद ( देश्च) 

वाचक जनपदः शब्दके समान जो त्रिय वाचक खन्द, उसते श्रल् प्रत्यय ह्ये, पष्य 
चर्थे । ( पच्रालः देश्चका तथा राजाकामरी नामदै) 

चउत्रियक्षमान--चनिय समान वाचक जो जनपद शब्द, उक्ते राजा भपत्यव् 
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व्दाज्नपदात् तस्य राजम्यपट्यवत् ) । पालानां राजा पा्ालः ॥ (पुरोरण् 
वक्तव्यः ) । पौरवः ॥ च्यज्मगघ हलिङ्घसूरमसादण् ।४।१।१७०) द्यच् । 
आ्ह्गः। वाङ्गः । मागधः । (पाण्डाडयंख्) पारुड्य. ॥ बृद्धस्कासलाजादाज्ञ्यङ 

1 ९।१।१७१। वृदात् ,-ाम्बष्टथः । इत् ,-श्रावन्त्यः । कौसस्य. 1 श्जादस्यापत्थ 

राजाय" ॥ कुखनादिभ्यो ण्यः । {११७२ कौरव्य । नैषध्यः ॥ ते तद्राज्ञा; 
५।९। ९७४} अ्रभादयस्तदरानसन्ञाः स्युः ॥ तद्वशजरप बहुषु तेनेवाखियाम् । 
प४।६९॥ बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य दुक् तत्करेते बहुत्वे, न तु च्ियाम् । प्चाला 

इत्यादि ॥ कञ्बाजाद्लुक् ।४।१।९७५९। तद्राजस्य कम्बोजः! कम्बोजौ । (कम्वे- 
ज्ादिभ्य इति वक्तव्यस् ) । चोलः । शकः ! केरलः । यवनः ॥ अखिजोर- 
नाषयोगुरूपात्तमयेाः ष्यङ् गोत्रे ॥४।१।ऽ८ त्यादीनामन्त्यसुत्तमं, तस्य 

राजदन्तिः) द यन्मगषकलिङ्ख ! मजोऽपवाद इति । 'जनपदुश्चब्द्ा'दिति विहितस्याजोपवाद् 
इष्यर्थः । द थजिति । उदाहियते इति शेषः ! अङ्क वङ्ग सुद इस्येते थच देक्षतत्रिय 
वाचिनः । अङ्श्यापस्यमिति विम्हः ! पणण्डोऽययिति । वाच्य इति रोषः! इड श्वेव. 
गुणवाचिनो युशिष्िरपिठृवाचिनश्च पाण्डोनं ग्रहणम् ¦ जनपद्ादि्युक्तेः, तस्य चं 
पाण्डुदेलाधिपत्तिराजत्वाभावाव् । पाण्डय शति पाण्डोरपस्य पाण्डुदेश्चस्य राजा 

वेत्यर्थः । बद्धत्कोसलाजादान्न्यङ । जनपद्इन्रियोमयवाचकाद् श्द्धसक्तकात् इदन्तास् 
कोखङात् अजादाच्चापत्ये व्यडिस्यर्थः । व्द्रादिति। उदाहियते इत्यर्थः । आम्बटथ 
इति । आम्बष्टशचब्दः जनपदक्तत्त्रियोभयबाचक्छः । तस्य समीपतपोत्तममिति । 
सामीप्येऽव्ययीभाव इति भवः । गुर उपोत्तमम्-उत्तम समीपवतिं ययोरिति विग्रहः । 
भ्रातिपदिकादित्यधिक्षतं षष्टीहिवचनेन विपरिणम्यते ¦ उपोत्तमरुरुवणेकयोः पातिपः 

म्रस्यय हो । पुरोरण्--पुर शब्दे श्र प्रत्यय हो, श्रपत्य प्रथमे । हधनूमगघ-जनपदं श्रौर 
कषत्रिय वाची इथचूक् शरीर मगवादिसे प्रप्य अ्रथर्मे अरण प्रप्यय दो । 

पाण्डोडधण्--पण्डुसे उ्वण् प्रत्यय हो, चपत्य भर्थरे । शद्ेष्को--जनपद श्रौर 
कषत्रिय बाचौ वृद्धादि शष्रसे न्यङ् प्रत्यय हो, श्रपत्य भर्म । कुर्नादिभ्यो - जनपद श्रौर 
क्षत्रियवाची कुक शब्द तथा नकारादि शब्दो ण्य प्रत्यय रो, श्रपत्य श्रथमे | 

ते तद्राजा -“जनपदश्चब्दाव् क्षत्रियादञ्! इष्यादि पूर्ति विदित श्रना प्रत्ययकी तद्राज 
सङ्गा हो । तद्राजस्य--पहूत अथे तद्राज सक्ञक प्रव्ययथका खीनिगसे भिन्नम ल्यु हो, यदि 
तद्राज प्रत्ययाथं करन बहुत्व रहे । कम्बोजा---कम्बोजसे पर तद्राज सज्ञॐ प्रत्ययक्रा लुक् हो 

कम्बोजादिभ्यः--पूर्वोकत पूरे कम्बोजादिे पर तद्राज स्क प्रव्ययका लुक् दो-देसा 

कहना चाद्ये । अणिजो - गोम विहत जो श्रनाषं रण् चौर इञ् , तदन्त जो गुरूपोत्तम 



५६७ मध्यसिद्धान्तकोपुदी- [ रक्तायर्थक म 

समीपमुपोत्तमम् । गोत्रे यावथिजौ विहितावनार्षौ तदन्तयोयुरूपोत्तमयोः प्रतिप" 
दिकयो. जिया ष्यङादेशः 1 "यडश्वाप् इुखुदगन्धेर्गत्रापत्यं ल्ली-कौमुदगन्ध्या । 
वाराह्या । ननाषयो. किम् १ वासिष्ठी ! गुरूपोत्तमयोः किम् 2 प्नौपगवी । गोत्रे 
किम् १ अरहिष्च्छतरे जाता-्दिच्छती ॥ इत्यपत्याधिकारम्रकरणम् ! 

"०-50-9 

अथ र्ताव्यथेकपरकरणम् | 
तेन रक्तं रागात् ।४।९।१। कषयेण रत्तं चघ्ल-काषायम् । मालञिष्टम् । राग- 

त्किम् १ देवदत्तेन रक्तं वलम् ॥ ल्लान्तारोचनाटटक् 1छर।२। लाक्षिकः । रौच- 

दिक्योरित्ति भ्यते । अणिञोः इत्यनेन प्रत्ययय्रहणपरिभाषया अणिनन्तयो्हु" 
णम् । गोत्रे इत्येतद् अणिञोरम्वेति 1 ऋ षेरविदितौ अनार्षो । इदमपि भअणिजोर्विरोष- 
णस् । सखियामि्यधिक्कतमर । तद्धाषह्--गोतच्र यावणिजावित्यादिना । त्रदेरश इति । 
स्थानषष्ठीनिदंशादादेशचत्वका परः ! कुस॒दगन्धेरिति । कमुदगन्ध हव गन्धो यस्येति 
विग्रहः । सप्तम्युपमान पू्॑रदस्य वहुवीहि्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च इति व हुनीहिःः 
पूवंखण्डे उत्तरपदस्य गन्धश्चब्दस्य रोषश्च । 'उपमानास्चः इति इश्वस् । ऊुमुदग- 
म्धेरपस्य सीति विग्रहे अण् यस्येति चः इति इकाररोपः । आदिघृद्धिः, कोसुद्- 
गन्ध्चब्द्ः, तत्र धकाराद्णोऽकार उत्तमः, तस्समीपवतौ गुरः गकारादकारः, 'खयोगै 
गुर इण्युक्तेः । एव च गुरूपो त्तम प्रातिपदिक कौञुदगन्पेस्यणन्त, तदवयवस्य अणः 
ष्य देश्षे "यञ्षश्चाप्› इत्ति चापि कौञुद्गन्ध्याशञ्दे इत्यर्थः । इनन्तस्योदाहरति- 
वाराय । वराहस्याप्य सीति विग्रह. अत इञ् । अकारणखोपः । वाराहिश्ञब्द्ः । तन्न 
हृकार उत्तमः । रेफादाकार उत्तमस्मीपवर्तौ गुरूः । इजः इकारस्य ष्यडादेशे चाबिति 
भावः } वसिष्ठोति । ऋश्यमन्नाः ! ओपगवीि । अणन्तववेऽपि गुखूपोत्तमत्वाभावान्न 
ष्यङ् 1 त्रादिच्छन्नीति । जातार्थे अणय,न तु गोत्र इति नष्यङ। 

इत्य१८+1(विकारः॥ 
०-6-04 ~ 

लाक्षारोचनार्ठक् । अणोऽपवाद्ः । लाक्षिकं इति । पट इत्ति शेषः । राकया रक्त 
इति विग्रहः! रौचनिक शति । रोचनया रक्त इति विग्रहः । शाकलिक इति । श्कललं 

प्रातिपदिक उस्तको ष्यङ् श्रदेशं हो, खीलिगे । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामे अरपत्याधिकार{सिमाप्त इम्रा। 

"4 €6 ^2>-4 

तेन रक्त॑-राग ( रंग ) वाचक तृतीयान्तसे अण् प्रत्य हो, श्त अथे । 
राच्षारोद्ना--राग वाचक तृतीयान्त लाक्षा श्रौर रोचना शब्दसे ठक् प्रत्ययो, 



करणम् ] सुधा-इल्दुमतो-रीकाद्धयोपेता । ६५ 

निकः ॥ ( शकल्लकद्ं माम्ामुपसं ख्यायम् ) 1 शाकलिकः । कादेभिकः ॥ 
( नील्या अन् ) ! नील्या रक्तं नीलम् ॥ ( पीतात्कन् ) । पीतकम् ॥ 
( दरिद्रमद।रजन(भ्यामञ् ) । हारिदम्। मादारजनम् ॥ नक्ते युक्तः 
कालः ।४।२।३ ( तिष्यपुष्ययोनंत्त्रासि यल्लोप इति वाच्यम् ) । पुष्येण 
युक्त-पौषमहः ॥ लुबविशेषे ।७२।४। पूर्वं विहितस्य लप् षष्टिदण्डात्मकस्य 
कालस्यावान्तरविशेषक्वे्न गम्यते । अद्य पुष्य. ॥ दष्टं साम ।घर॑ज तेनेच्येने । 
वसिष्ठेन टष्टं-वासिष्टं साम 1 वामदेव उ्यडञ्यो ।७।२।६। वामदेवेन दं साम- 

रागद्रन्यविश्षेषः शालिक हति । शके रद्छः इति विग्रहः । कादेभिक शति 
कदंमेन रक्त इति विग्रहः ! नीस्या निति । क्तस्य इत्ति दोषः । अणोऽपवाद्ः । 
नीली ञषधिविशेषः । पीतात्कनिति । अणोऽपवादः । पीतं हरितारुकादिद्रभ्यम् । 
रिद्रामेति ! अणोऽपवादः ¦ स्वरे विशेषः हरिद्रा प्रसिद्धा, महारजनं नाम रागद. 
अ्यविशेषः ! पोषमद. ! पुष्येण युक्तं पौषम् इस्यत्र “नकत्रेण युक्तः कालः, 
इत्यणि, सुपो लुकि, (पुष्य शः इति जाते, “यचि भम्” इति मत्वे “यस्येति चः” 
इति अकाररोपे, “तिभ्यपुष्ययोनहन्नाणि यलोप इति वाच्यस्” इति वाति. 
केन योषे, संयोगे, आ्यचो षृद्धौ, विभक्तिका्ये च तर्सिद्धम् । भ्र्य पुष्य 
इति । भधेष्यग्ययस् , अहोरात्रवाचि अधिरूरणश्चक्तिप्रघानम् । इह तु अधि. 
करणक्षक्तिविनिमुंक्तः अहोरात्रः कारो विवद्धितः । तथाच अयमहोरान्नः पुष्ययु्छच 
न्द्रमसा युक्त इत्यथः । अहर्वा रान्निवेति विशेषानवगमादणो ष् । वामदेवाद्ज्यद्डयौ । 
वृती्यान्तात् वामदेवशब्दात् दष्टमित्थयं डधत् , इथ एतौ भरत्ययौ स्यातां दष्टे साम चेदि- 
स्यर्थः । वामदेव्यम् , वामदेवश्षब्दात प्रञ्त सूत्रेण डथत् इतयो्छापः, इडिश्वाद्िखोपः। 

“रक्त अथेमे (श कखकदं - शकल श्रौर कदंम शब्दस ठक् प्रत्यय दो, रक्त श्रथमे । 
नीद्या अनू तृतीयान्त "नीली छब्दसे श्रन् प्रत्यय हो, रक्त भ्रमे । 
पीतात्कन् -पीत शब्दसे कन् प्रत्यय हो, रक्त भर्थरं । हरिद्ा--दरिदा भ्रौर महाराजन् 

शब्दसे अञ् प्रत्यय हो, रक्त श्रथ । नक्षत्रेण युक्तः--नक्त्रविरोषधुक्त चन्द्रवा चक तृतीयान्त 
पुष्यादि शन्ते युक्त भर्म यथाविषहित श्रणदि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हों, जो युक्त ददो वह 
यदि काल रहै तो, तिष्यपुष्य -तिष्य श्रौर पुष्यके यक्ारका लोपो, नक्षत्र सबन्धी 
श्रणके परे । ल्दुविशेषे-- नक्षत्रेण युक्त. कालः” इससे पित प्रत्ययका लुप हो, यदि 
ष्टिदण्डासक ( २४ घटा ) कालका कोई श्रवान्तर ( काल ) विष गम्यमान नहीं होता रहे । 
ष्टं ाम--तृतीयान्तसे इ अथं म ्रणादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययं, जो दृष्टे वह यदि 
सामरदहेतो। 

कामदेवा --रासदेव शब्दस ड यत् श्रौर डय प्रत्यय हो, दृष्ट सताम धंते। 
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वामदेव्यम् ॥ प रिचतो रथः 1४1२ १०। वलैः परि तः-वान्चो रथः \ तओोदूधु 
तममन्नभ्यः ।४२११४॥ शरवे उद्थृतः-शाराव श्रोदनः ॥ सस्छतं भक्ताः} 
४।२।१६। सप्तम्यन्तादण् स्यात्सस्कृतेऽथं यत्घंस्छृत भक्षाश्चेतते स्युः । अरणे षं 
छताः-घाष्ट यवाः ॥ श्ुलोखादत् ।५२।१७ जअणोऽपवादः । शले संसहृतं- 
श्य मासम् । उख्यम् ॥ दध्नष्ठक ।६।२।१८। दध्नि संसृत -दाधिकम् ४ साऽ 

न्पोरमासीत्ति । ४।२।२१। इतिःशब्दात् शसज्ञायाम् इति लभ्यते | पौषी 

पौणमासौ अस्मिन्-पौषो मासः ॥ सा ऽस्य देवता ।घरारम् इन्द्रो देवताऽस्येति- 
पेन्द्र हविः । पाशुपतम् । बाह॑स्पत्यम् । त्यज्यमानद्रव्ये उदेश्यविशेषो देवता, मन्- 
स्तुत्या च ! रन्द्रो मन्त्रः +¦ कस्येत् 1४।२।२५॥ कशब्दस्य इद देशः स्यास्त्य संनि- 
योगेन ! यस्येति लोगत्परव्वादादिवद्धिः को ब्रह्मा दैवताऽस्य-कायं हविः ¦ श्रे वताऽस्य 
श्रायम् ॥) शक्राद् घन् ।8। २२६) शच्छियम् सोमाट्यख् ।४॥२।३०। सौम्यम् ।\ 

शलोखायत् । समाहारदन्द् ष्पञ्चमी । तत्रेति सस्छृत मस्ता इति चागुवतते । सक्म्यन्ता- 
ष्टुटशब्दाटु खान्लब्दास्च 'खस्छरतत न्ताः, इव्यथं यत् स्यादिव्यथः । दध्नष्ठक् ¦ सष्चम्य- 
म्वा धश्ञ्डात् सस्छरतं भक्ताः” दष्यर्थ खक् स्यादिषव्यथः ! अणोऽपवादः । दाथिक्मिति। 

ठकि इकादेशे यस्येति च, इति इकारलोपः । इह दध्नि अधिकरणे संस्कारो ङवणा. 
श्ना भवति । सास्मिनूपौणएमासीति। तत्र इति सस्छृत भद्ाः इति च निदृत्तस् । 
सा पौर्णमासी अस्मिन्ित्यये प्रथमान्तास््रस्ययः स्यादिध्यर्थः । रति शब्दादिति । एतञ्च 
माष्ये स्थितम् । पौषीति । पुष्येण युक्छा पौषी पौणंमासी, सा यस्मिन मासे स पोषो 
मासः । पोषीश्षब्दादणि "यस्यैति चः इति ईकारकोपः। एवं मघाभियु्छा 
पौणंमासी मावी, सा यस्मिन् सः भक्षो मासः। तथा फादगुन इत्यादि । 
कस्येत् । साऽस्य देवता, इति विदिते कश्चब्दादण प्रव्यये परे तस्सन्नियोगेन प्रकतेरि- 

परिष्टतो -तृतीयान्तसे परिवृन श्रध प्राग्दीव्यतीय अणाद् भरत्भ्य दे, जो परिवृत्त दै वह यदि 
रथ रहे तो । तन्रोद्धत--पात्रवाची सप्तम्यन्ते यथाविदित श्रणादि प्रत्यय हो, उद्धत अथ । 
श्वस्ते भष्ठा--सप्तम्यननसे रण॒ प्रत्यय हो, सस्क्रत श्रथ, जो संस्कत दो वह यदि (भक्तः 
रहे तो । शुखोखाधत्--पप्तम्यन? श्रूलादि शन्दोसे यत् प्रत्यय दो, सस्रत श्र्थमे, जो संस्कृतः 
हो वह यदि भक्ष रहे तो ¦ दध्नष्टक--सप्तम्यन्त दयि शब्दे ठक् प्रत्यय हो, "सस्कृतं भक्षा 
श्र भथरम । सास्मिचू--“अरस्मिन्, अर्थात् सप्तम्ययम पौणमासी वाचक प्रथमान्तसे ्रणादि 
प्रत्यय हो, संज्ञ । सास्य देवतास्य षष्टयथम देवतावाचक् प्रथमान्तसे अ्रणादि 
प्रत्यय दो । कश्येत्-- “क शब्दको श्कारादेश शे, प्रत्ययके सन्नियोगमें । शुक्ताद्नू--“श्रस्य 
भये देवताभचक प्रथमान्त शुक्र शब्दे घन् प्रत्यय हो ! सोमाइयण्--.श्रस्यः अथे 
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घाय्वृत॒पि्चषसो यत् 1७।२।३१॥ वायव्यम् 1 ऋतव्यम् 1 रौङ् ऋतः । 

७।४।२७॥ श्रकृयकारेऽसार्वधातुकयकारे च्वौ च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीडदेशः । 
“यस्येति चः ! पिच्यम् ! उषस्यम् ॥ द्यावापृथिदीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमः- 
वास्तोष्पति गृहसेधाच्छु च ।६।२६२ चात् \ यावाप्रथिवीयम् , यावाषथिः 
व्यत् । शुनासीरीयम् , शनासीर्यम् ५ अग्नं क् ।५।२।३३ श्मनेढर् स्यात् 

खास्यदैवतेत्य्यै । श्राग्नेयम् । महारज्परोष्ठपदाटञ् ।७1२1३५। माहा- 

राजिकम् । प्रौ्टपदिकम् ॥ देवताद्वन्द्वे च ।७।२।८९। अत्र पूर्वोत्तपदयोरायचो 
बृद्धिर्भिति णिति किति च । श्ाग्निमारतम् ॥ नेन्द्रस्य परस्य ।७।३।५२] सौमेनद्रः । 

कारोऽन्तादैख इत्यर्थः । तथा च कशब्दुादणि प्रङृतेरिकारे अन्तादेशञेधरद्धौ अयादेशे 
कायमिति सिद्धम् ! बावापु[चवी ! चावाषथिवी, शुनासीर, मरस्वत्, अग्नीषोम, वातो- 

ष्पति, य॒हमेघ, एतेभ्यः छौ यचच स्याद््यथंः । अणः पर्युत्तरपदृण्यस्य चापवादः । 
द्याव.एथिवीन्म् । द्याकवाप्रथिवी देवता श्येतं चिद्महः । शुनासीरीयभिति । 
श॒नो-वायुः, सीरः-मादित्यः, शुनश्च सीरश्च शुनासीरो । "देवतान च इत्या. 
नडः । शुनाघीरावस्य रत इति श॒नासीरः। शुनासीरो देवता अस्येति विग्महः। 

महाराजप्रोष्ठपदाय्ठन् ॥ माहाराजकमिति । महाराजो वैश्रवणः, सः देवता अस्येति 
विग्रहः । प्रौष्ठपदिकमिति ¦ प्रोष्टपदो देवता स्येति विग्रहः । देवतद.दे च । शछजे- 
द्धिः, इत्यतो श्रृद्धिरिष्यनुव्तते 1 अवो न्णितिः इद्थतः। “न्णितीति, “किति चः 
इति सूत्रं चानुवतते । “ता द्तेष्वचचामादेः इव्यतः अचामादेरिति शहद्धगसिर्भ्वन्ते 
पूर्वपदस्येति “उत्तरपदस्य च” इति सूत्रं चानुवतते । तदाह-- श्ेत्यादिना । आग्नि 

मारमिपि । शग्निश्च मद्वच भग्नामरतौ 'देवताद्वन्द्े चः इत्यानदः। अगनामरतौ 
देवता अस्य भाग्निमारतम् । अणि अनेन उभयपदादिष्द्धिः । जलोष्छिके विम्रहवास्ये 
एव आन बाधित्वा “द् बृद्धो इति दस्दम् । नन्द्रस परस्थे।त । देबताष्रन्द्रं च 

- इस्युक्ता उ भयपदद्धिः; उत्तरपदस्य इन्द्रशड्दस्य नेध्यर्थ॑ः 1 सौमेन्द्र इति । चर्रति 

देवतावाचक सोम शब्दस = यण् प्रत्यय हो । बारशरुतु-- स्यः श्रमे देगातनाचक प्रथमान्त 
वायु भादि शब्दके यत् प्रप्यय हो। रीडतः- ऋदन्त भअरंगको रीड श्रादेश हो, छद्धिन्न 
यकार रौर श्रसाद॑धातुक यकारके पएरे तथा च्वि प्रत्यये परे ¦ च्यावाप्रथि--न्रस्यः श्रमे 
देवतावाचक्र प्रथमान्त ब्ावापृथिवी च्रादि शब्दे "छ श्नोर धयत्" प्रत्यय हो । अन्तेटक- 

श्रस्यः अथ देततावाचक प्रथमान्त अग्नि शब्दरे ठक् प्रत्यय दो । महाराजस्य 
अथे देवतावाचक प्रथमान्त महाराज शरीर प्रोषठण्द शब्दसे ठञ् प्रत्यय हो । देवता- 
देवता श्रौर दन्द श्रेत पूवपद तथा उत्तर पदके श्रादि ्रचको वृद्धि, निद+खित् श्रौर 
किते प्रे 1 नेन्द्रस्य परपदस्थ ईन्द्र शछब्दवो वृद्धिनदौ हदो; - 4 
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परस्य किम् १ देन्द्राग्नः ॥ दोघाच्च वरुणस्य ।७1२।२३। न वृद्धिः । रेन््यवस- 
णप् । दीर्घात्किम् १ आग्निवारुणीमनड्वादहीमाज्लमेत ॥ पितड्यमा वलम तापहपि- 

तामहाः ।४।२।३६॥ एते निपात्यन्ते । पितुभ्राता-पितृब्यः । मातुभ्राता-मातुलः 

मातुः पिता माताप्रहृः। पितुः पिता-पितामहः। तस्य समूढः ।४।२। ३७। काकानां 
समूह" -काकम् । बकाना समृहः-बाकम् । भित्तादिभ्यो.ऽख् 1छो२।२८॥ मेषम् । 
गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम् । इह भस्याढे इत्ति पुवद्धावे कते ॥ इनर्यनपर्ये । 

६1 81१६८॥ श्नपत्या्थेऽणि इन् प्रकर्या । तेन नस्तद्धिते इति टिलेपो न ! युच- 
तीनां समूहः-यौवनम् ॥ गोच्रःचलोष्टरीरश्रसजराजन्यराजपु्रवत्समवष्याजा- 
दञ् ।४।२।३६1 ग्लुचु फायनीना समूह" -ग्लौच्ुकायनकम् । श्ौश्षकमित्यादि \ "अव- 
त्यल्य चे'ति यज्लोपे प्राप्न ( प्र्ृप्याऽॐे राजन्यमयुष्ययुवानः ) 1 राजन्य. 
कम् । मानुष्यकम् । ( बुदधाच्चेति वक्तभ्यम् ) । वाधकम् ।॥ केद्ायद्यञ्च । 

देषः । तेत्तिरीये--“खौमेन्द श्यामाकं चरम्” इति दछन्दसम् । दीर्घाच्च वरुणस्य । 
देन्द्रावरुणमिति । इन्द्रवरुणौ देवता अस्येति विभ्रहे इन्हः। भानङ। हन्द्रावरूण 
शड्ढादणि दीघांकाराव्परण्वात् वरूणस्य नादिृद्धिः । श्राग्निवारुणमिति । शदुषृद्धौ, 
हत्यग्नेरान ङ बाधिष्वा इस्वे कते दीर्वासपरव्वाभावान्निषेधामावे सति ष्देवताद्रन्ह 
च इत्युभयपददृद्धिरिति भावः । ग्भिणम् । गभिणीनां समूहः । गाभिणस्, इस्यन्न 
“ख्ीभ्यो ठक्? इति ढकि प्राप्ते त प्रबाध्य “भिक्ञादिभ्योऽण्,, इत्यणि सुपो लुकि 
भव्वे, भत्वात् “भस्याढे तद्धिते, इति पुवद्धवि छते "गर्भिण् भः इति जाते “नस्त 
द्वित” इति नान्वरिलोपे प्रासे “हनण्यनपस्ये” इस्यणि इनः भ्रङृतिभावे शृद्धौ विभ. 
चिकाय च छते चर्खिद्धिः। गोत्ोचोष्ट्रः । गोत्र, उचन् , उष्ट्, उरभ्र, राजन् , राजन्य, 
राजगुत्र, वध्समनुष्य, मज एतेभ्यः इत्यर्थः । प्रृव्याऽके राजन्यमनुष्यञयुवान इति । 
शके परे राजन्य, मनुष्य युवन् एते प्रङृ्या स्युरिति वक्तव्यभिष्यर्थः । केदाराचञ च । 

दीर्घाश्च -दीषेसे प्रर षर्ण शब्दको दीधे नहीं हो । पितृन्य--पितृव्य, मातुल, 
मातामह ओर पितामहं शब्द निपातन हो । 

तस्य खमूहः-समृह अथ यथाविहित प्राग्दीव्यतीय श्रणादि प्रत्यय हो । भिद्ा- 
दिभ्यो-भिक्तादिसे समूह श्रम अण् प्रत्यय हो । इनण्यनपत्ये -पअरनपत्याथंक श्रु 
भरस्ययके प्ररे इन्? प्रकृतिवत् २हे । गोश्रोक्तो-गोत्र प्रत्ययान्त श्रीर उक्ष श्रादिसि समूह 
भ्रमे बुञ् प्रत्यय हो! 

म्रह्वस्या---, वुञ्स्थानिक ) अकः के प्रे राजन्यादि प्रकृतिवत् रर्ै। 
छृदधाच्च-इदध रब्दसे समूह भथमे बुन् प्रत्यय हो । केदारा-ेदार शब्दे 
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१७।२ ४० चादूचुन् । केदारम् , कैदारकम् । ( गशिकाया यञिति वक्तव्यम् ) 
-गाणिक्यम् ।॥ ठञ् कवचिनश्च ।४।२७१। चत्केदारादपि । कवचिनां समूहः 
कावचिकम् । केदारिकम् ॥ भ्रामजनवन्धुम्यस्तल् ।४।२।४३। प्राता ! जनता । 
बन्धुता 1 तलन्तं च्ियाम् ।। ( गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम् ) । गजता । 
सहायता ।1 ( ह्वः खः क्रतो ) । अहीनः कतुरित्यर्थः । श्रविन्तदस्तिषेन्ये- 
छक ४।२।०४७। ईइघुषुक्तान्ताट्कः ।७।२।५१। इस् उस् उक् त एतदन्तात्परस्य 
ठस्य कः 1 साक्तुकम् । हास्तिकम् । धेनुकम् ।॥। केशाश्वाभ्यां यज्छावव्यतरः- 
स्याम् ।४।२।४८। पत्ते ठगणौ । कश्यम् ; कशिकम् । अश्वीयम् , रवम् । 
पाहादिभ्यो यः छारा 28] पश्य! । तृण्या \ धूम्या 1 वन्या । वास्या ।। खलमो- 

केदाय॑म्-कदारकमिति ! केदाराणां खमूह इति विग्रहः । गणिकाया य् । यन् अह 
णात् इजो निषत्तिः । गाणिक्यमिति । गणिकानां समूहः इति विग्रहः । सज् कवचि- 
नश्च । केदारादपीति । कवचिन्शब्दात् केदारक्षब्दाच्च समूहे उन् स्यादित्यथ । 
कावचिकमिति । ठभ इकादेशः टिरोपः। अहीन । भह्धः समूहः "अहीनः? इत्यन्न 
“द्गः खः क्रतौ, इति से, सुपो लक्षि, (अहन् खः इति जाते “आयनेयीनीयियः 
कटखदुघां प्रत्ययादीनाम्) इति खस्य ईनादेशे अष्टन् ईय् अ इति जाते भवे, 
“नस्तद्धिते, इति टिकोपे, सथोभे विभक्िकार्ये च ते हीनः, इति रूपम् । 
केशाश्वाभ्याम् । समूह इस्येव । केश्चाद्यज_ वा, अश्वाच्छो वेत्यर्थः । पच्च शति । केशा- 
जमावे अचित्त इति ठक् । अश्वात् छाभावे जणिष्वर्थः। कैश्यम् , कैशिकमिति । 
केशानां समूह इति विग्रहः । क्रमेण यजूढकरौ । अदवीयम् , श्राङ्वभिति ! ऋमेण 
छाणौ । पाशादिभ्वो य- । समूह इत्येव । पाद्येत्यादि । पाश्चानां वृणाना धूमानां न. 
यन् प्रत्यय श्रीर् चकारात् वुन् प्रव्यय मी हो । गणिकाया--गखिका शब्दसे समूह श्रथ 
यञ् प्रत्यय हो । ठन्-कचचिनू रण्ड श्रौर केदार शब्दस समूह श्रथमे ठन् प्रत्यय छे । 
आमजन--प्राम, जन भीर बन्धु शब्दसे समूद श्रथरमे तल प्रत्यय हो । 

तलन्त~तलन्दरभ् सखी लिगमे हो । 
गजसहायः-गज भौर सहाय शब्दसे भौ समूह रथं ज हल प्रत्यय हो-रेसा कहना 

चाये, अहःखः- क्रतु भ्रथं म अदन् शब्दस ख प्रत्यय हो । धचित्त--अचित्त ( भप्राणी } 
वाचकं शब्द हस्ति, शब्द भौर धेनु श्लब्दतसे ठक् प्रत्यय हो, समृतं । इसुसु-- ससन्त, 
उसन्त, उगन्त ओर तान्तसे पर ठको कः श्रदे दो। केशाश्वा- समूह भर्थमे केश 
शब्दे "यम् भोर भश्च राब्दसे छ" प्रत्यय हो, विकल्पसे । विकल्प पक्षम क्रमे ठक् ् रौर 
अण् भी हो । पाक्लादिभ्यो--पाश्ादिते यः प्रत्यय हो, समूह अर्थम । खलगो-खल, गो 
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रथात् 1४।२।५०} खल्या । गव्या । रण्या ।। इनिजकटथ सश्च ।४।२।५१। खला- 

दिभ्यः कमारस्युः । खलिनी । गोत्रा ¦ रखकय्या 1! (खल्ञादिभ्य इनिर्वक्तव्यः) । 
डाकिनी । कुटम्बिनी । श्माकृतिगणोऽयम् । तदस्यां प्रहरणमिति कीडायां ण 
॥४।२।१८७ दण्डः प्रहरणमस्यां कीडया-दाण्डा । मौर !। घञः सा-ऽस्यां क्रियेति 
अः ।४।२।५८ चजन्तात् क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामित्य्थ दखीलिगे बम्रत्ययः ॥ 

श्येनतिलस्य पाते अं ।६।३।७१। अनयोर् स्यात् अप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तर- 
पदे । श्येनपाता शरगया । तैलंपाता स्वधा । श्येनतिलस्य किम् ४ दण्डपातोऽध्यां 

कनानां वातानां च समूह इति विग्रहः । खीस्वस्र् रोकात् । लगो रथात् । श्चभूह 
इत्येवं । खर गो, श्थ एभ्यो थः स्यादित्यर्थः । खल्या गव्य रथ्येनि ¦ खरार्ना गवां रथानां 
समूद इति विग्रहः । यद्यपि पाश्चादिष्वेव एषां पाठो युककस्तथापि उन्तरसूत्ने 
एषामेवाजुद्स्यथं पथक् एाठः । ६नित्र ;रयचश्च । स्युरिति । इनि च कथ्यच् एते स्यु- 
रित्यर्थः । खलिनीति । खलानां समूह इति चिग्रह । इनिग्र्यये नकारादिकार 
उच्चारणार्थः । खीव्वं रोकात् । नान्तस्वान्डीप्। गोत्रेति , गवां समूह इति विग्रहः! 
गोशब्दात् त्रः। खीत्व रोका् › टाप् । रथकरयेनि । रथानां समूह इति विग्रहः । 
कभ्यचि ककारस्य नेष्वम् , अतद्धित इदयुक्तः । * खी्वास्घाप् ॥ खन+दिश्य अनिर्वक्त्य 
ति । (्नित्रकव्यचश्चः इति सूत्रे इनिगरह्णसङ्ृष्वा "गोरथास््रकव्यचौ हध्येवं सुत्नं स्वा 
सकाद्भ्य इनिः इति पथक्कतेन्यभित्यथेः । ¶दस्याम् ' तद् मस्यां कीडायां प्रहरण- 
भित्यथे प्रथमान्तात् प्रहरणवाचकात् णग्रस्ययः स्यात् इ्यर्थः। प्रहियते अनेन इति 
प्रहरणं जायुधम् 1 दाण्डात । अणि डीप् स्यादिति । मोषटेति सुषिः प्रहरणमस्यां क्रीडायां 
भिति विग्रहः । घञ. सास्यां । जस्याजितपरनन्तरं गयायासिव्यादि सखीटलिङ्क विजेष्य. 
मध्याहार्यम् \ सा क्रिया अस्यां सूगयादिक्छियायाभित्य्यै घजन्तप्रङ्तिकप्रथमा- 
न्ताच्छियावाचिनो जः स्यादित्यर्थः। फङितमाह-वजन्तादित्यादिना । तत्परयोजनमसु" 
पदमेव वचयते । श्येनतिलस्य पाते ञे । मुम् स्यादित । 'अर्द्रषत्ः इध्यतः तद्नुषत्त- 
रिति भावः। जत्रप्यये इति । जप्रष्यये परे यः पातश्चब्दः तस्मिन्निस्यर्थः। 

ओर रथ रब्दोंस "यः प्रत्यय हो, समह अथमे । इनित्र--वल सन्दछ इनि, गा रब्दक् क्र 
श्रीर् रथ शब्दस कंष्टयच् प्रत्यय हो, समूह श्रथन । खङादिभ्यः--लनादि ( खल-गो-रथ ) 

` से श्नि प्रत्यय हो पैसा कना चाहिये । 
तदृस्यां-प्रहरणवाचक प्रथमान्तसे “ख, प्रत्यय हदो, (तस्यां प्रहरणम्” शस श्रमे , 

नो प्रथमान्त है, वड यदि क्रीडा रहे तो । घजः--क्रियावाचक प्रथमान्त घजन्तसे खीलिगर्म 
“भ' प्रत्यय हो, “शस्याम्) इस भथ । श्येन-श्येन शब्द श्रौर तिल रशब्दते भुमका 
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तिथौ वर्तते-दाण्डपात। तिथिः । तदधीते तद्द 1४२४६ । न य्वाभ्यां पदा- 
स्ताभ्यां पूर तु ताभ्यामेच् ७1३1३ पदान्ताभ्या यकारवकाराभ्यां परस्या , 
न वृद्धिः, किवु ताभ्या पवौ कमादैचावागमौ स्तः । व्याकरणमधीते वेत्ति वा-वंयाः- 
करणः + कऋमादिभ्यो उन् ।४।२।६६। कमक । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः ।‡ 
क्रतूक्थादिद््ान्ताटक ।४।२।६.॥ कतु विशेषवाचिनामेवेह ग्रहणम् । तेभ्यो 

गुख्य्थभ्यो वेदितरि, तरूतिपादकथन्थपरेभ्यस्त्वभ्येतरि । श्राग्नि्छोमिकः । वाजपै- 
यिकः ! उक्थं सामविशेष', त्लक्षणपरो मन्थविशेषो लक्षणयोक्थम् , तदधीते वेद बा- 
प्नौक्यिकः ।। ( सुख्यार्थात्तक्थशाब्दाटुगशौ नेष्येते ) । नैयायिकः । वातिकः \ 

श्येनपतेठि । पतनं पातः। भावे घज _। श्येनपातश्ञब्दात् धजन्ताच् ,जः ! यथपि 
पातशञ्द् एव घञन्तः तथापि कद महणपरिमाषया श्येनपातङ्ृब्दस्यापि अहर्णं 
बोध्यम् । श्येनस्य पात हति कर्योगषष्ठया समास. । तथा च श्येनपातश्ब्दस्यादि.- 
धृद्धिः । तेलम्पाता स्वधेत 1 स्वधाक्लब्द, सखीहिङ्धः पित्यक्छियायां दरतंते, नमः 
स्वाय इत्यादि दर्शनात् । स्वघेप्यनेन ऋीडायामिति नानुवतंते इति सुचितम्, 
तदस्याभिति प्रकृते धनरस्याभिति ग्रहणात् । त्रतृक्था।!द । तदुधीते तद्वेद" इष्यथयोः 
तु उक्थादि सुजान्त एभ्यः उक् स्यादिस्यथेः । क्रतुविशेषवाचिनामेवेति । न तु क्रतु. 

शढदश्येवेव्यर्थः । अन्यथा उक्थादिगण एव क्रतुश्दमपि पठेदिति भावः। नु 
कतुविकेषाणां कथमध्ययनम् , अप्घरग्रहणात्मकस्वामःवाद् , इस्यच आह~तेभ्य 
इति । अग्निष्टोमादिशब्दाः कतुविशेषषु मुख्याः । तसप्रतिपाद्कमन्धेषु तु गोणाः। तन्न 
भ्र तुविरोषात्मकमुख्याथकेभ्यः जग्निष्टोमादिशब्दैभ्यः वेद्तिरि अत्ययः । जग्निष्टोमादि- 
ब्रतुप्रतिपाद्कम्मन्येष्च रुच्चणया विद्यमानेभ्यस्तु तेभ्यः अध्ये्तरीर्यथंः | श्रारिनटोभिक 
शति, अग्निष्टोम क्तु वेत्ति तस्प्रतिपादकञ्नन्थमधीते इति वाथः। उक्थश्चज्वुः 
घामञ्ु युख्यः । सामरूरणञन्ध् प्रातिश्चाख्ये बु गौणः । तत्र गोणाथकादेव उक्यन्ञ- 
ब्दात् रगित्याह--उक्थं सामविदोष इति । अग्नि्टोमस्तोज्रास्पर यस्साम गीयते इति 
शत्तिङ्कहुक्तेरिति भावः । सुख्या्थादिति । खामवाचिनः उक्थश्षञ्दात्त॒ न उक तस्मि" 
न्निषिद्धे "तदधीते, इत्यण् च न भवतीत्यर्थः 1 टकञुदाहरति -नेगायिक इति! 

भागम हो जः प्रत्ययके परे श्रौर् पात्तः शब्द उत्तर पदके प्र । तद्धीते--द्वतीयान्तसत 
अधीते भौर वेदः श्रथन असादि प्रत्यय हो। न य्वाभ्यां - पदान्त यकार, वकारसे पर 
“च् को बृद्धि नदीं दो, किन्तु यकारसे पूवं "दः श्रौर् वकारे पूवं श्रौ" काञ्नागमहो। 
करमादिभ्यो- क्रमादि वुन् प्रत्यय हो, श्रधीते ओर वेद अर्थे । ऋतृक्वाि--दुविद्चेष 
वाची शव्द वेदिता श्रथ श्रौर कतु प्रतिपादक अथ वाची छब्दो से श्रध्यता अथेमे टक् 
प्रत्यय दो । सुख्याथा-एुख्याथं ( सामविशेष ) वाची उकेथ॒शच्दसे ठक् श्रौर अण प्प्यय 
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लौकायतिकः ५ ( सुच्ान्तस्वाकर्पादेरेबेष्यते ) । साप्रहसूत्रिकः । अकस्पादेः 
सिम् १ काल्पसुत्र. ।\ ( विद्यालक्तणकरपान्तास्चेति वक्तव्यम् ) 1 वायसवि- 
यिकः । गौलक्षणिकः । पाराशरकषिपकः ।॥ ( अङ्गन्तजरधमेनिपुवाद्वि्यान्ता- 
जन्नेति वक्तडथम् ) । च्ह्नविथः । क्षात्रवियः । धामंवियः । त्रिविधा विद्या त्रिविथा, 
तामधीते वैद वा-्रेविद्यः 1} इति र्ता्चथकभ्रकरणम् । 

५ क) (6.0 + 

अथ चातुरथिकप्रकरणम् । 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाभ्नि ४।२।६अ उदुम्बराः सन्त्यसिमि- 

न्देशे-श्ौदुम्बरो देशः ॥ तेन निचत्तम् ।शा२।६८। कुशाम्बेन निचा - 

सकि एेजायमः । न्यायमधीते वेद् वेध्यर्थः । वातिक ध्र्तिमधीते वेद् वेत्यथ 
ठकि आदिश्द्धौ रपरस्वम् । साय्रहप॒तरिक इति । संग्रहाख्य सूत्रमध्वीते वेत्ति 
वेस्यथं । विचालक्षणेति । विध्या छन्षण कल्प एतदन्तादपि उक्तेऽ्यं ठगित्य्थः । भङ्गेति । 
अङ्ग, सत्र, धम, चन्रि एतस्पूर्वका्धिचयान्तात् समासात् टक नेव्यर्थः। ततश्च 
णेव । त्रिविद्या । त्रिविधा विद्या इति विग्रहः, ह्ाकपार्थिदादिष्वाद्धिधा्लब्दस्य 
शटोप इति भावः । तिखो विद्यास्िविधया इति न विग्रहः, दिक्छश्ये संज्ञायाम्, 
इति नियमात् । नापरे तिलो विद्या अधीते वेद् वेति तद्धितार्थ द्विगुः तथा सति 
तद्धितस्य हिगुनिमित्ततया दहविगोह्युगनपस्येः इति छगापत्तेः । तिष्धणां विधानां 
समाहार इति हिगुरप्यत्र निर्बाध एव । इति रक्ताभिकार. । 

+^ ९) /925-“ 

श्रौदुम्बरो देशः! उदुम्बराः सन्त्यत्र देशो घोदुश्बरः इस्यत्र “तदस्मिन्नस्तीति देशे 
तन्नाम्नि? इत्यणि भष्वे भव्वाद्रोपे रद्ध, विभक्तिकार्यं च (लौदु्बरो देश्चः, इति । 

इष्ट नदं हे । सूत्रान्तात्-एतान्तसे विरिति जो ठक् वह कल्पादिसे ही होता है। 
विधधाटच्तण - बिदयान्त, लक्तणान्त ओर करपान्तमे भी ठक् दो, अधीति शरीर वेद श्रमे! 
अङ्क्षत्र -भ्रङ्गादि पवशन विचान्तसे ठक् प्रत्यय नदीं दये । 

इसप्रकार “श दुमती' टीका रक्ताव्थक प्रकरण समाप हत्रा । 
^ ©) ^~ 

तदस्मिन्नश्तीवि~-अस्त्युपाधिक प्रथमान्ते श्रस्मिन्" श्रथ यथाविरित अणादि 
अत्यय ह, यदि उस प्रत्ययान्त नामक कोई दे शे तो । तेन विष्च॑त्तम्-तृतीवान्तते नित 
अधमर यथाविदहित अणादि प्रत्यय हों, यदि प्रत्ययान्त नामक कोश देश दहो तो । 



श्रकरणम् ] सुधा-इन्दुमती- यैकाद्धयोपेता । ५७ 

कौशाम्बी नयरी ॥ तस्य निवासः 1५४1२६६ शिबीनां निवासो 
देश शेवः ॥ अद्रभवश् !६।२1ऽ०! विदिशाया श्रदुरभवं-वेदिशम् ।। 
वञ्छणकटठजिलसेनिरटञरययफक फजिजञ्ञयककखको ऽरीद णक राश्च- 
इयङमुदकारावसप्रत्ताश्मसखिसंकाशवलपत्तकणघुर्तंगमप्रगदिन्वरादङ- 
सदादिभ्यः 1७८० एभ्यः सपदशभ्यः सप्तदश कमात्स्युशातुरर्थ्याम् । 
श्रीहणादिभ्यो वुब् , शरीहरोन निङेत्तम्-श्यारीहणकम् 1 कशाश्वादिभ्यश्छण्, 
काशाश्वीयम् । ऋश्यादिभ्य कः,-ऋश्यकम् । कुपु दादिभ्यष्टच् ,-कुमुदिकम् । 
काशादिभ्य इल. -काशिलः } तृणादिभ्य. सः, -तृणसम् । पेक्षादिम्य इनिः,-ग्रेक्षी ४ 

अश्मादिभ्यो रः -खश्मरः) सल्यादिभ्यो दन् ,-षाखेयप् । संकाशादिभ्यो 

कोशाम्बी ' ऊुशाम्बेन निषत्ता "रौ श्चाम्बीः दव्यनत्र “तेन निषृंतस्ः” इत्यणि, बद्धौ 
भव्वे अकोप, 'कोश्ञास्बः इति जाते “खिटढाणञ्» इत्यणन्तत्वाद् छीपि ङपयोरछोपे 
भत्वे अरूपे खयोगे, विभच्छिकायं च छते "कौशाम्बी नगरी इत्ति सिद्धम् । दन्द । 
इज्, उण्, क, स्च , इल, स, इनि, २ उञ् , ण्य, य, एक्, फिन् , इञ् न्य, कक, रक्् 

एतेषां सप्तदशानां न्द्रात् प्रथमावहुवचनम् । अरीहण, ङशाश्व, ऋरय, कुद, काश्च, 
तृण, प्रत्त, जर्मन् , सख, सङ्कान्च, बर, पक्त, केण, सुतङ्गम , प्रगदन् , वराह, कुसुद् 
एतेषां सक्षदश्चानां इन्दवः । एते आद्यः येषामिति बहूबीदेः पञ्चमीबटू वचनम् । यथा- 
सख्यावगभाय ङुमुद्श्ब्दयोरेकश्लेषो न ङतः । प्रगदिन् छब्द नलो पाभावस्तु इकारा 
न्तत्व्नमनिरासाय । एन्द्वान्ते शरयमाणस्य आदिशब्दस्य अरीहणादिषु प्रष्येकमन्वयः ! 
तथा च ऽरीहणादिभ्यो बुञ् हक्षाश्चादिभ्यः दण इस्येव सक्तदशवाक्यानि संपश्चानि । 
दाह--पक्षदशम्य श्प । भरीहणादिसक्चदन्नगणेम्यः बुजाद्यः प्रत्ययाः क्मास्स्युरिष्य- 

थः । चतुरथ्यामिति । तदरिमन्नस्तीति देशे तननाग्नि । तेन निर्घत । तस्य निवासः 
अदूरमवॐ इति चतुष्वथंष प्रथमोचरितात्तद्धिमक्स्यन्तात् यथायो प्रस्यया इति सलि 
तम् । शतेषु गणेषु चेतनवाचका अचेतनवाचकाश्च सन्ति । तत्र यथायोग चतुर्थ्याः 
अन्वयः} प्रक्षोति । प्रेरते इति प्रेडः तेन निद्ंत्तमत्यर्थः । प्रचा निषतमित्ति चा । प्रथः 

तस्य निवासः--षष्टयन्तसे ' निवासः रथम यथाविषिित्त श्रणदि भ्रत्यय ह्यं, यदि 
अत्ययान्त किसी देशी सक्ञा रदे । अदुर-षष्ठयन्तसे “अदूरभवः अर्थम यथाविदित अ्रणादि, 
प्रत्ययददो, यदि वह प्रस्ययान्त किसी देश्चकी सज्ञा रहे। 

बुजद्धण्--पूर्वक्त चतुरथीं ( चारो अर्थ ) च अरीहणादिसे दुजः कूशाश्वादिसे चण , 
ऋष्यादसे कः बुसुदादिते च् , काशादिसे श्ल, तृणादिसे स, प्रे्ादिस्े इनि, श्रदमादिसे 
र, संख्यादिके ठन् , सकाशादिसे ण्य, बलादिसे य, पक्तादिस्े फक, करणदिस्े फिजि 
स॒तद्गमादिसे इञ् , भ्रगदिनादिसे व्य, वराहादिसे कक् रर ङुसुदादिसे सक् प्रत्यय हो । 
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्यः,- सांकाश्यम् । बलादिभ्यो यः+-बल्यम् । पश्ादिभ्यः फक् पाक्षायणः । 

< पथः पन्थ च ) पान्यायनः । कर्णादिभ्यः फिन् ,-कार्णायनिः । सु्तगमादिभ्य 
इम् ,-सौतंगमिः । प्रगयादिभ्यो ज्यः,-प्रागयः । वराहादिभ्यः कक् ,-वारा्कः 
ुखदादिभ्यष्टक् ,-कौसुदिकः ॥ जनपदः लुप् 181 २ौ८१। जनपदे वाच्ये 
चातुरथिकस्य लुप् ॥ लुपि युक्तवद्धथकितिवचने ।९।२।५१। जुषि सति 
भ्रकृतिवल्िङ्गवचने स्तः) पश्चालानां निवासो-जनपदः पच्चालाः।! कुरवः 
अङ्गाः 1 कलिङ्गाः ।॥ वरणादिभ्यश्च धरोदर्ा श्जनपदाथं च्रारम्भः। 

वरणनाप्रदूरमव नगर-चरणाः दाकरयाकवा ।शरा2। अस्मा 

चातुरथिकस्य वा ज्प्स्यात्।। ठको च 1४।२।८७ शक॑राया एतौ स्त. । कुसुदादौ 
वराहादौ च पाठसामथ्यातन्ते ठचृककौ । बाग्रहणसामर््यासक्ते श्रौत्स्िकोऽण 
तस्य ज्लञ्विकल्पः । षड रूपाणि--शकोरा, शाकरिकम् , शाकंरम्, शकरीयम् , 
शकोरिकम् , शाकरकम् । नद्यां मतुप ।४।२।२५॥ चातुरथिकः । इक्षुमती ॥ कु 
जुदनडतेतसेभ्यो ङप्रतुप् ।४।२।८७॥ यः ।८।२।१०॥ मतोम॑स्य वः । कुमु- 
दवान् । नड्वान् ।। मादुपधायःञ्च मतोक-ऽयवादिभ्यः ।८।२।६॥ मवर्णीवर्णा- 
न्तान्मवर्णावर्णोपधाच यचादिर्वजिंतात्परध्य मतो्म॑स्य वः । वेतस्वान् नडश्ा- 
दाडड बलच ।६।२॥८८] नडवल- } शाद्ल । शिखाया वलच् ४1 २।८६। 

पन्थ च इति । पद्ादिगणसून्रमिदब्। ऊददान । छयुदाः अस्मिन् सन्तीति विग्रहः । डम. 
सुपि, डिश्वाव् टिलोपः । ““कुसुद्रान् सुदप्राये इष्यमरः । नडवानिति । नडा: अस्मिन् 
न्तीति विग्रहः । “कुमुदनडवेततेभ्यो इमतुप्!› इति डमतुपि, डिश्वादिरोपः । उेतस्वा- 

न् । वेतसाः भत्मिन् सनिति इति विग्रहे वेतसशब्दाश्रथमान्वाव् “कुमुद नडषेतसेभ्यो 
डमतुप्» इति डमतुपि, अनुबन्धलोपे, सुञ्टुकि च, वेतस मत्? इति स्थिते, डिश्वाद्टिखोषे 
“मादुपधायाश्च मतोवोंऽयचादिभ्यः,› इति मस्य वसे "वेतस्वत्” इति जाते तश्मास्सौ 

जनपद्--जनपद वाच्य हो तो चतुरथिक प्रत्ययका डप् (लोप) दो , ह्यपि यच्छ~-लुप 
दोनेपर प्रकृतिकी तरह हयी लिंग श्रीर् बचन हे । ब्रणादिभ्यः--त्ररणादिसे पर चातुरक 

भत्ययक्रा छुप हो । क्ञकंराया--रकंरा शब्दसे प्रर चातुर्थिक प्रत्ययका दुप हो, विकल्पते । 
ठको च--शकंरा शब्दस रक् भौर छ प्रत्यय हो, चारो अर्थो, नधां--नयर्थकसे 

मतुप् प्रत्यय हो, चरो भर्यौमि । कुमुश--कमस॒दारिसे ड्मतुप् प्रत्यय हो च ब्रथमिं । 
श्रयः-मृयन्तते पर मतुप् के मकारको बकार देश हो । मादुपधाया-- गवादि वज्जित 

मवणौन्त, अरवर्णान्त, अर मवर्णोपथ, अवरणोपधते पर मुपे मारको वकार भादैश्च दहो, 
नडशाश-नड भीर शादे ड्वलच् प्रत्यय हो, चे श्रथ । लिखाया--शिखा 



भ्करणम् | खघा-ईन्दुमती-रीकाद्योपेता । ५७५ 

शिखावलम् ॥ उत्करादिभ्यशुः ।४।२।६०] उत्रीयः ।॥ नडादीनां इक् चं 
।४ा२।६१। नडकीयम् ।। ( क्र्वा हस्वस्वं च ) 1 कथकीयः ।। ( तच्तन्रले 
पश्च ) । तक्षकीयः ।! इति चातुरथिकम्रकरणम् ! 

= ५9७८-9 

ध 
अथ रोषिकूप्रकरणम्र् । 

शोषे।४।२।६२ पत्याद्चितुरण्यन्तादन्योऽथं शेपः, तत्ाणादयः स्युः । चक्ष्ष 
गृह्यते-चाक्षुषं रूपम् । श्रावणः शब्द्" । श्रौ निषद्" पुरुषः । दृषदि पिष्टाः-दाषंदा 

“उगिदचां सव नामस्थाने? इति जुमि, उमि रते, भिष्वादृन्स्यादचः परे, “इल्ड्या- 

डभ्यः” इत्यनेन सुरोपे, ““जस्वस्न्तस्य चाधातोः" इस्युपश्वादीधं “संयोगान्तस्य लोपः 

इति तरोपे च छते ष्वेतस्वान्ः इहि रूपम्! रिखावलः । क्षिखाऽस्यास्तीष्यन्र “शिखा 
या वलच्» इति वकरुचि, च्वरोपे, सुपो लुकि, विभक्तिकायं च कृते ` शिखावल 
इति सिद्धम् । उत्करा दिभ्यश्च । चातुरथिक इति शेषः । उत्करीय इति ! देश्षाविरोषोऽ- 
यम् । उद्करेण निषटेत्तमिति वा, तस्य निवासः, तस्य अदूरमव हति वा } नडादीनां 
कुकेच । नडादिभ्यः दुः स्यात् चतुरथिक, भ्रकरतेः क च । कद्ध हस्वत्वं चेति ¦ नडा. 

दिगणसृत्रम् । ऋञ्चःशब्दाष्डुः, परक्तेः ङुक्छ, आकारस्य हस्वश्च । कञ्रकीय इति । ऋञ्चा 
अस्मिन् सन्तीत्यादि विग्रहः । तक्त्रलो+ श्च । इदमपि गणसूत्रम् । तच्ुन् शब्दात् छ 
ऊक्, नकारस्य रोपश्च । \ति चातुर्थिका" । 

[1 

नवात्तुष रूपमिति । चद्धषा गृद्धते चा्लुषम् इत्यत्र “शेषे, इस्यणि, सुपो लुङि, 
“तद्धितेऽचामादेः" इस्याधचो शरद्धौ विमक्तिकायें च श्चाक्षुदम्? इति रूपम् । श्रावणः 
ब्द । श्रवणेन गृह्यते इति वियरहः । अणि, जायचो बुद्धौ, अरोपे, विभक्िकायं च । 

श्चब्दसे वलच् प्रत्यय हो, चार्यो श्रे । उस्रा -उस्करादिने छ प्रस्यय ही, चरो अर्या । 
नडदुनां--नडादिसे छ पर्यय भोर कुक् काच्मागममीदो कव्धा-- कुत्रा खब्दसे 

ख प्रस्यय हो ब्रौर् करद्धाके भाकरको इड मा हे। तदृश्नलो--1 दन् शब्दे च प्रत्यय ह्यो 
शरीर तक्चनूके नकारका लोप भी हो। 

इसप्रकार “इन्दुमती दीका्मे चातुर्थिक प्रररण समाप्त इभा | 
<^. ©2./+ 

शेषे--भपत्यादि चतुरथ्यन्त अर्थते भिन्न जो श्चेष ( जात, भव, श्रागत, गृह्यते, पि 
श्रादि ) अथे, उन श्रथ तत्तत् प्रहृत्य पूर्वोक्त ्रणादि प्रत्यय श्रौर वद््यप्ाण षादि 
त्यय शं । 
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सक्तवः ¦ उलूखले श्चुण्णः-श्रौलूखलो यावकः । श्र्यैरद्यते-श्माश्वो रथः ! चतुभि- 
र्यते-चातुर शकटम् । चलुदंश्या इश्यते-चातुरदंशं रक्षः । "तस्य विकारः इत्यतः 
आक् शेषाधिकारः । राष्टरवारपासद्घखो ।४२।६३॥ आभ्यां घखौ स्तः । राष्ट 
जातादि राष्िय. । अवारपारीणः ।॥ ( श्रवारपारादिगरहीतादपि विपरोता- 
च्चेति वक्तव्यम् ) ¦ भ्वारीण । पारीणः । पारावारीणः ¦ इह ्रकृतिविशेषात् 
घादयष्टथटथलन्ताः मस्यया उच्यन्ते, तेषां जातादयोऽथेविशेषाः समथेविभक्छयश्च 
वयन्ते ।। ग्रामाद्यखच्छो ।8 २।६४। म्राम्यः, मामीणः । नयादिभ्यो दक् 
॥४।२।६७। नदियम् । महेयम् । वाराणसेयम् 1 दृक्तिणापश्चात्पुरसस्त्यक 

।७।२।६८ दाक्षिणात्यः । पाथात्यः । पौरस्त्यः ॥ दयुप्रागपाय॒दकपतीचो 
यत् । ।२।१०१९। दिव्यम् । प्राच्यम्। शपाच्यम् । उदीच्यम् \ प्रतीच्यम् ।। 

्मव्ययात्यप् ।४।२।१०८। ( अमेहक्वतसिन्नेभ्य एव ) । अमात्यः ! इदत्यः 
क्त्य । ततस्त्यः । तत्रत्यः \। ( व्यव् नेश्चव इति वाच्यम् ) नित्यः (नि 

सो गते ) हस्वात्तादौ तद्धिते (८।२।१०१। हस्वादिणः सस्य ष्तादौ तद्धिते 

तत्सिद्धिः । राष्ट्रिय इति। श्ट जात्तः, राष्ट समवः, इत्यादिरर्थो यथायोगं बोध्यः} 
सक्तम्यन्तात् राष्ट्ञन्दात् घे, सुपो लुकि, “आयनेयीनीयियः इति घस्य इथादेशे, 
मत्वे, अरोपे, विभक्तिकायं च तत्छिद्धिः । भ्रव।रीखः । अवारे जातः “अवारीणः? इत्य 
“अवारपाराद् विग्रह्दीतादपि विपरीताच्चेति वक्तम्यसू्” इति खे खस्थाने ईनादेश्षे 
भस्वे भरोपे नस्य णस्वे बिभक्तिकायं च तरिषद्धिः ! एवं पारे जातः पागैर :' इत्यन्नापि 
बरोध्यस्र । पारावायीर. । पारावारे जातः (पारावारीणः? इत्यन्न विपरीतसास्वे, खस्य 
ईनादेशे रेष पूववत् । हम्वात्तादा । हृण्कोरित्यतः इष्ग्रहणमनु वर्त॑ते । "सहेः साडः स 

राष्टरावार-राष्ट शन्दमे श्वः श्रीर श्रवारपार शब्दसे खः प्रत्यय दय, दोष 
( जातादि ) अ्रथोरमे। अवार्पारा--वविगृदीत भौर विपरीतः श्र्थत् श्रवार शब्दे, पार् 

शब्दसे श्रीर् पारावार शब्दसे भी पूर्वोक्त "खः प्रस्यय हो-रेसा कहना चाद्ये । 
अआमाध्खजो-- याम राब्दतते "य" रौर "ल' प्रत्यय दो, जातादि शर्धो ! 
नध्ादिभ्यो--नयादिसे ठक् प्रत्यय हो, चेष ( जादादि ) श्रथमिं। 
दद्धिणापश्चाव्-दकिण, पश्चात् शरीर पुरख शब्द्यते त्यक् प्रत्यय दो, जातादि बर्थ । 
दयभ्रागपा--दिव्, प्राञ्च, श्रषश्च जीर उदश्च शब्दोपि यत् प्रत्य हो, जातादि अर्थों । 
अभ्यया--अन्ययसे त्यप् प्रत्यय हो, जाताचर्ौ्मे ! अमेह--श्रमा, इद, क, तसि, 

च--इन श्रव्यर्योसे दी त्यप् प्रत्यय दो । स्यञ्नेध्रव--"निः रूप अन्ययपे त्यप् प्रत्यय हो 
भ्रव श्रमे । निसो गते--'निसः रूप अन्ययसे त्वप प्रत्यय ह्यो, गत श्रथमें | 

इस्वात्तादौ- हस्व इणसे पर सकारको षत्व हो, तारादि तद्धित प्रत्ययके परे । 
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निग॑तो वर्णश्रमेभ्यो निष्टयः-चारुडालादिः । (शअस्ययारणः) } श्रारण्याः सुमनसः । 

(दृरादेस्यः) द्रेत्य- \ ( उत्तसदाहञ ) । च्रौत्तरदः \ पेषमोद्यःश्वसो ऽन्य- 
तरस्याप् | ४।२।१०५॥ एभ्यस्स्यव्वा । पत्ते वद्यमाणौ रयययलौ । ठेषपरस्त्यम् , एेष- 
मस्तनम् । द्यम्त्यम् , ह्यस्तनम् । श्वस्त्यम् , श्वस्तनम् \ पक्ते शौवस्तिक चद्दयते ।\ 

चु दाच्छुः1४।२।११४। शालीयः ।। व्यदर्दोनि च 1 १। १1७8 वृरदरसंज्ञानि स्युः। तदीयः 
८ चा नातधेयस्य चुद्धसंज्ञा ) दैवदत्तीयः, देवदत्तः । भावत्कः । स्िनिच 

इत्यतः क्षे इति षष्ठयन्तमनुवतते । अपदान्तस्य मूधन्यः इति च ¦ तदाह~-हस्वा- 
दिण इति । निय हि ¦ स्यपि सस्य षध्वे तकारस्य ष्ट्ष्येन टः ॥ श्ररण्यण्ण इति। 
वक्तव्य इति शोषः । श्रारण्या. मनन इति 1 'सखियः सुमनः पुष्पम्, इस्यमरः । अरण्ये 
भवा इष्य णप्रस्यये टापि आरण्या इति रूपम् ! अणि तु डीप् स्थादिति भावः। 
दूरदित्य धन । वक्तभ्य इति शेषः । दूरत्य ह्नि । दूरादागतः, दूरे भव इति वार्थः । 
दृशादिस्यव्ययात् एत्य्रस्यसे (अभ्ययानां ममात्र" इति टिखोपः 1 उत्तरादाहइयिति । वाच्यं 
इति दषः! भौत्तराइ इति ¦ उत्तरसमादागतः उत्तरस्मिन् भव इति वाथः । जौत्तर 
इति व्वक्षाघु । े षमोद्य । एन्य इति 1 एेषमघ् , हयस् , श्वस् एतेभ्य इस्यथः । व््यमाणः- 
विति शसायञ्िरप्राहेप्रगेऽग्ययेभ्यण्टयटयले घुट् चः दत्यनेनेति दोषः ॥ रेषमस्त्यभि- 
ति । एेषमस् शत्यव्ययं वत माने सदस्छरे वतते। तत्र मवमिस्यथः । षपरष्परायषमोऽब्दे 
ूर्वेपू्ंतरे यति । इव्यमरः । देवमस्तनमिदि । टथुखथटौ वा । टावितौ, यवोरनादेशः, तस्य 
तुट् , ट इत्, उकार उच्चारणाथः, टित्वादाद्यवयवः । द्यस्स्यम् , द्यक्ष इव्यन्ययं गतेऽह। 

तन्न मवमिव्यथः। श्वस्त्यम्-इवसननमिति। श्वस इत्यभ्ययमनागतेऽदहि । तन्न भवमिस्यथः 
द्यो गतेऽनागतेऽद्धि श्वः, इत्यमरः । पक्षे शति । “श्वसस्तुट् चः इति ठञि रस्य इकादेषषे 
तुडागमे श्वारादीनां चः इत्येजागमे शौवस्तिकम्” इत्यपि वच्यमाण रूपमित्यर्थः 
कृदाच्छ. । श्द्धसश्तंकात् डुः स्यात् जातादिष्वथद्ु । अणोऽपवादः ¦ चालोय इ ¦ शाला. 
यां जात इस्यादिरथः। एवं तदीयः । त्यदादीनि च । शेषपूरणेन सूत्र ष्याचष्टे--वरदसन्ञानि 
स्युरिति ' आदेर्वो शृद्धिसंक्कस्वामाचादारम्भः । सिनि च। सक्छारः इत् यस्य सः सित्। 

अरण्याण्णः-- भरण्यतसे 'ए' ्रत्यय हो, जातादि अनम दुरादैत्यः--दूर शब्द् पत्य 
प्रत्यय हो, जातादि च्रथमरे । उत्तशदू--उत्तर छन्दसे इन् प्रत्यय दो, जातादि अथमे । 

रेषमोद्यः--ेषमस् , द्यस् भर श्वससे पर त्यप् प्रत्यय हो, जातादि श्रमं विकटेग्से । 
घ्द्टाष्डुः--"वृडढ" से छ प्रत्यय हो, जातादि श्रथन । स्यदूदीनि--त्यदादिकी ब्ध” 

संज्ञा दहो का नाम~-नामयेयकी बृद्धसद्ञा हो विकल्पसे । 
नोटः--'भववष्टक छुसौः--भवव् शब्दस रक् श्रीर चस प्रस्थय दो, जातादि अर्थम । 

उदाहरण --'म।वत्वः 
सिति च--सित् प्रत्ययके परे पूवक पदस्क्ा हो । 

2३७ ० 
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१।४।१६। तद्धिते पू पदं स्यात् । जश्त्वम् । भवदीयः । वबृद्धादित्यतुशततेः शत्रन्ताद्- 
रोव । भावतः । काश्यादिम्यषठञ्निरौ ।४।२।११६] इकार उच(रणार्थः । काशिकी, 
काशिका । वैदिकी, वेदिका ॥ (श्रापदादिपृचंपदार्शालाम्तात्) । ्ापदादिराृति- 
गणः । च्ापतकालिकी, श्रापत्कालिका  धन्वयो पधाद्ञ् ॥५।२।१२१॥ धन्वविशेष- 
वाचिनो यकारोपधाच्च देशवाचिनो शरुदाद्न् स्यात् । ेरावतं धन्व-पेरावतकः \ 
साकाश्यकाम्पिस्यशन्दौ बुञ्छणादिसूत्रेण ण्यान्तौ । सांकाश्यकः । काम्पिल्यकः ॥ 
नगरास्कुट्खनपरावीष्ययोः। ४।२।९२८। कुत्सने प्रावीण्ये च नगरशब्दादूवुञ्स्यात् । 
नागरकधौरः, शिद्यी वा ! कसन-' इति किम् १ नागस् च्राह्मणाः ।॥ श्र॑रण्या- 
न्मनुष्ये 12 २।१२६। उञ् स्यात् । शओोपसस्यानिकणस्यापवादः । ( पथ्यध्याय- 

व्यायविहास्मयुष्यडश्तिर्विति वाच्यप् )} आरण्यकः पन्थाः, अध्यायः, 
न्यायः, विहारः, मवुष्यः, इस्ती वा !! गतौत्तरपड्षच्छः ।४।२।१२३७] देश इत्येव । 

तस्मिन् परे पूं पद् स्यादिस्यथेः । रादयादिम्यष्ठन्नये । उञ् जिठ इति प्रत्ययौ स्तः । 
जिटप्रस्यये जि इति सञुदायस्य आदिनजिटुडवः' इति हस्छक्ञायां प्रयोजनाभावात् 
जकार एव इत् तस्य जित्वरः प्रयोजनम् \ उन् एव विधौ धु डीप् स्यात्! टाप् न् 
श्यात् । नन्वेवं सति इष्भरस्यये ठस्य इकादेश्ञो न स्यात् । अङ्गात् परव्वामावादिषश्यतं 
घाह-- कार उच्चारणं इति । काशिकीति । काश्यां जातादिरिव्य्थः । सनन्तात् डीप् । 
कारिकेति । निरप्रस्यये हइकादेशे टाप् । वे दिकी-वैदिकेनि । बेदिदेशविशेषः । भाप 
दादिपूवंपदाकालान्तादिनि । गणसूत्रम् । ठजृजिटादिस्येव । श्रापदादिरिति । आपत् आ 
दि्यंस्य इति विग्रहः । ् राषत्कालिकी । भ्रापत्कालिकेति । ठञि ङोप्, जिठ टाप् । धन्वयो- 
पाद्वुञ् । पेरावत धन्वेति । एेरावताख्यं घन्वेव्यथः । धन्व मरुप्रदेषः । समानौ मरध- 
न्वानौ दस्यमरः । रेरावतक इति । एरावतास्ये मर्द भव इत्यथः । दुन्, अकादेशः । 
सादाश्यकः, काम्पिल्यक इति । साङ्काश्ये काम्पिल्ये च भव इत्यथः । नगर त्कुत्सन । 
नागराः ब्राह्यणा इति । कष्यादिषु माहिष्मतीसाहचयंण संाभूतस्येव नगर्ब्दस्य 
ग्रहणम् । अतो न ढकञ् । गर्तोत्तरद च्छः ¦ देशो इति। शेषपूरणम् । देश्षवाचि- 

काश्यादिभ्यः--कार्यादिमे ठञ् भौर जिर प्रयये, जादाचथमे । जापङादि--प्राप- 

दादि पूवंपदक कालान्त घुबम्तते ठन् रौर ज् प्रत्यय हो, जातादि अर्थं । 
धन्वयोपघा--षन्व विशोषवाची श्रीर यकारोपव दैशवाची वृद्धसे वुल् प्रत्यय हो, 

जातादि अथंदै । नगराव्--नगर शब्दसे इन् प्रत्यय हो, जातादि भथम-कुत्छन श्रीर् 
्राबीण्य यदि गम्यमान रदे । अरण्यानू-~मरण्य शब्दस बुञ् प्रत्यय हो, जातादि अथर । 

पथ्यध्यायपन्था, श्रध्याय, न्याय, विहार) मनुष्य श्रौर हस्ती श्रथ गम्यमान रहने 
पर ही अरण्य शच्दसे बुन् प्रत्यय दहो । गर्तोत्तर-गत्तोत्तरपदक् देशवाची सुवन्ते च 



धकरणम् खुवा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । ५७६ 

ठक्गर्तीयम् गहादिभ्यश्च ।४।२ १३० गहीयः ॥ युष्मदस्मदेरन्यतरस्यां 
सञ् च 1७३1१} चाच्छः । पक्षेऽग् 1 युवयोयुष्मागं वाऽयं युष्मदीयः ! अस्म. 
रीयः ॥ तस्मिद्रणि च युप्माक्ास्माको ४।३।२्] दुष्मदस्मदोरेतावादेशौ 
तः खनि श्रणि च । यौष्माकीणः, श्रास्माकौन. 1 यौष्माकः, दस्माकः ॥ 
तवकमवकाविक वचने ।॥४।२।३। एकाथवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकममकौ स्तः 
खनि अणि च । ताव्रकीनः; तावकः । मामकीनः, मामकः । छै तु-¬; प्रध्ययोत्त- 
रपद योश्च ।७।२।६२} मपयेन्तपोरेका्थवाचिनेस्स्वमनौ स्तः अत्य उत्तरपदे च । 
त्वदीयः ¦ मदीयः । तत्पुत्रः \ मध्यारपः ।<1३।2। मध्यम" । श सप्रति 
।४।३।६} मध्यशब्दादप्रत्ययः सा्रतिनेःऽथं । उच्वपीपकषेदीनः मध्यः" वैयाकरणः । 

न इति यावत् । इक् गस त । द्रुकय्तो नाम देज्ञः । तन्न मव इत्यर्थः । १।वका* ६ । 
त्तव अय (तावकीनः इत्यन “युष्भदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च" इति खजि, सुपो लु, 
“तवकममकावेकवचने” इति युष्मद् स्थाने तवकादेशे खस्य ईन देशे भस्वे अखोपे 
संयागे विमकच्तिकायं च कते “तावकीनः” इति । अणपरे ““तवकमय कूदे कवचने? 
इति युष्मदस्त कादेशे भत्व अलोपे दृध स्योये विभक्तिकायं च (नावः इत 
सिद्धम् । मामकीन. । 'युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यं खञ्च» इति खयि, “तदकममकावेरुव- 
चने, इति अस्मदो ममकादेशे खस्व ईन ले मत्वे भरोपे, विभक्तिकार्यं च तत्सिद्धिः । 
पक्ते अणि ममङद्ैशे च भाम इति । दे निनि ! एुकारथचत्तयःविेदो वकच्तयत इति 
शेषः । सपुत्रः ! मस्ुत्रः ! तव पुत्रः स्वपुसरः, सम पुत्रः सल्पुत्रः इति पष्ठीचस्पुरषषमासे 
छते सुपो छठि, अन्न “प्श्ययोत्तरपदयोश्च"» इति स्वादेक्षे मादेश च (त्व अदु पुत्रः इति 
"म अदु पुत्रः इति च जाते “जतो युगे” इति वररूपष्वे “खरि द इति दुस्य तकारे 
श्वसपुत्रः, “मस्टुन्रः इति हस्तः । च नांतकि । अ इत्ति द्ुप्तप्रथमाक्स् । मभ्यादिः 
ध्युवतते । तदृह--रनयश्नन्दादिव्य'दि 1 संप्रतीस्यभ्ययस् उत्कर्षारकष ही नत्वाध्मकसा- 
श्ये घतते । तेत्तिरोये “अनाष्तश्चत्रा्ोऽतिर््ः । षडान्ोऽथवा एष सप्रति यज्ञो यस- 

प्रत्यव हदो, जाता अधर्मे । गहादिस्यः~यथासभव देवाचा गदा॑द4 छुं अत्यय दा, 
जातादि अ्रथर्मे ! युष्मदस्मदो--य॒म्मद्-त्ररपद शन्दोते खज श्रौर शेः भत्यय इहो, 
विकल्पने ! ८ विकटप पकम रख होगा ) 

क्षस्मिद्णि--खन् प्रत्यय श्रौर् श्रण् प्रत्ययके प्रे युप्मद्-श्रस्मद् शब्दये श्युष्माकः 
भौर “न्रस्माकः आदेल्च शं । तवक--एकाथवायी युष्यद्-च्रसम्द् शब्दो (वकः (ममक 
आदेश शँ उन् ओर भण् प्रत्यये प, । प्रष्ययोन्तर-प्रत्ययके परे शीर उत्तर पदे षरे 
कराथवाची युभद्-अस्मद् शब्दके मपयन्त भागकरो शवः 'म' श्रदेरा दो । मध्यान्म-मध्य 
शब्दसे 'म' प्रत्यय हो, जातादि अथेमे । अ सा~-ध्य शब्दम श्रः प्रत्यय द्यो, साभ्भ्रतिकः 



५८० मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ शंषिक- 

मर्यं दार नातिहस्वं नातिदीवमित्यथः ॥ द्वीपाद्चखमुद्रं यञ् ।६।३।१० 
समुद्रसमीपे यो द्वीपस्तद्विषयादूद्रीपशब्दायचन् स्यात् । द्वेष्यम् , देप्ण ॥ काला- 
टञ् 1४।३।११। गतिकम् । साचत्सरिकम् ! ( अव्ययानां भमात्रे टिल्लेपः ) 
सायं तिकः । पौम"पुनिकः । कथं तहिं शशावैरत्य ठमयो निषिद्धये इति का- 
लिदास, अलुदितौष्तरागाः इति भारविः. समानकालीनं प्राक्कालीनभित्यादिं च 9 
शपर्थशा एतेः इति प्रामाणिकाः । तत्र जातः इति यात्कालायिकारः ॥ श्द्धे 
प्न्एः 1३1१२] उन ध्यात् \ ऋत्वणोऽ्पकाद" । शरदि सवं शारदिकं श्राद्धम् ॥ 
विभषा सेगाष्थोः । ०३।१३६} शारदिकः गास्दो वा रोग आत्तप्रो वा ५ 
लिकायदोषःञ्यः ख ।७1२।१९) ठञ् ग । नेशिकप् , नेशप । प्रादोषिकम् , 
मादोषःः ॥ एः खष्ध-2 छ }ध३१२ श्वसन् वा तुट् च॥ डारदौनां 

। ड}: एषं = बृद्धिरेजागमशव । शौदस्तिकस् ॥ खन्धविलाचनुनल्न्नेभ्यो- 

इरान्नः। इस्यन्न तथा दशनात् । संप्रतिश्ञ्दात् स्वाथं विनयादिष्वाद् उनि सांप्रतिक 
म् । द्रोपदलु । ग्रसुसस॒द्रमिपि | सामीप्ये अन्यथीभावः। अनुखघयुद्रभिति सक्तम्यन्दस् $ 
विधमानादिव्यष्याहाथम् । तदाह~--पुद्रस्य समीपे क्ति । द्ष्येि। शयजश्चः इति 

ङीप् तु न, अनपत्याधिकारस्थात् नेति तन्निषेधाद् । श्राद्धे शरदः! ठञ् स्यादिति! 

कोषपूरणमिद्म् । ननु काराटघ्न्ः इत्येव सिद्धे किमथसिदमित्यत आह~--हत्वण 
दति । संधिवेखयतुनकतरेऽभ्योऽणः इति दद्यमाणस्येस्यथः । विसाषा रोगापतयो 
टडिति शरद् इतति चाज्ञुदतते ¦ निश्प्ररोषास्या च। ठन् वा ¦ शेषपूरणस् । 'काराट्टजु? 
इति निष्यं प्र्षे विकट्पोऽयस् । धसस्तुट् च । तु रकार इत् । उकार उच्चारणाथः। 
दागदीनां च । न य्वाभ्याम्, इति सूत्र पदान्ताम्यामिति वजंसनुवत॑ते, “सने षद्धिः 
इध्यतो श्ृद्धिरिति च । तदााह~--एषा न इ दधरनागमर्चेति । द्वाशदीनां नादिघद्धिः, 

( उचित ) श्रथ॑मे । द्वीपादञ्चु-सयुद्रक समीपस्थ द्रःपगोषर द्वीप शब्दे यन्? प्रत्यय हो, 
जातादि श्रये । दलाहृजन-- प्ालवाचकमे ठञ् प्रत्यय हो, जातादि श्रयं । 

लव्यायानां-भसक्चक अव्ययी 2 च लोप हो । श्राद्धे श्शरद्ः-घ्रादध अथं 
श्रभिषधेय हो तो--कालवाचौ लरद् रब्दसे ठ्न प्रत्यय शो, जातादि श्रवैभं। विभबा-रोग 
तथा ्रातप श्रथ अभिधेय डे तो--कालवाची दरद् शब्दसे ठञ् प्रत्यय विकत्पपे हो, जातादि 
त्थमे । निश्चाप्रह्ोवाभ्या-~गलवाची निशा श्रौर प्रदोष श्चब्दमे ठञ प्रत्यय दहो, जातादि 
श्रय, विकल्पे । श्रक्चस्तुद्--कालवाची श्वस् शब्दे ठञ् प्र्यय शे, निकत्प्से ओर उक्त 
ठनृको तुटका च्रागम मी दो । हइारादीनां--द्वारादिको भादिवृद्धि नदी हो किन्तु यश्चर~ 
कारके पूव देचृक्ता भागम हो ! सन्धिवेका--ालवाची सन्िवेलादिसे ज्ञथा कतु भ्रौर 
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3स् ।४।३।१६ सन्षिवेलाय्ा -य-दान्धिवेल् । म्रेष्मम् । तम् । सन्धिवेला । 
सन्ध्या । श्रमाचास्या । त्रयोदशी । चतुदेशी । पौममासी । प्रतिणन् ॥ प्राघ्ुष 
एण्यः 1 ४।२।१७ पद्षेण्यः ॥ वर्षाभ्यष्ठक् 121३1१८ वर्षाय साधु वार्षिक 
वास ॥ खेचाण च उल्तोपश्च 1४७1 ३।२२ हेमन्तदण् तलोपश्च वेदलोक्योः 

चकारास्पन्ते त्वण् । हेमन्ते भवं देभन्तं वसनस् ॥ खार्यचरं्रह्प्रगे ऽव्यवेभ्य- 

यख्यल्लो तड. च ।€।३। २३] मायनित्यादिन्यक्चवुभ्योँऽञ्यपरेभ्यश्व कालवाचिभ्य- 
रथय्चलो स्तः, तयोस्तुट च । सायं मवं सायंतनप् । चिरंतनप् । आहनगयोरेद>तत्वं 

ङिन्तु वकारय काराभ्यां पूर्वा एजायसो स्त इ्य्थः। अन्न यकारवकारयोः पद्न्तस्वात् 
न याभ्याम् इत्यप्राप्ते च चनमिदष्च् ६ ओोवसिकमिि । श्वसू इष्यभ्पयात् जाता- 
रये उनि इकादकञे तुडागमे वकाराषूरवमेजागमेन अकारः । अकारस्य न छद्धिः । 
सन्धिवेनः ¦ ठञोऽपवादः 1 तेषभिति । तिष्ये भवादीद्यथः। "तिष्यदुष्ययोनं च ज्ाणि, इति 
यरोपः । तिष्ये जवः इस्यथं श्रविष्ठाफलयुनी, इति दुग्वच्यते । सरियवेखादिगण 
पठति । नषिवेलेत्याद्वि । प्रावषेण्य इति । प्राच् वतुः । तत्र भवा दिरिव्यः । जते तु 
ठप् वचयते'। प्रक्रिषालाघवा्थ णकारोचारणस् । वषभ्यडक । तृतीयर्तौ वर्ाज्लब्दो 
नित्य बहू वचनान्तः, 'अप्सुमनःसमालिकतावरणास् वह्ध्वम्, इत छिङ्गादुासन- 
सूत्रात् । “खियां प्राशु सिया भूम्नि वर्षाः, इत्यमरः । वषाशब्दाजताद्ययं ठजिध्य 
थः। वर्षासु साध्वित। हितकारीष्यथः। स्वत्राण. च इन्हसीत्यजुद्ुत्तिनघुत्यथ 

सवत्र म्रहणम् 1 रोके वेदे चेष्यथंः । हेमन्ताच्च इति पूवसुत्राव् देमन्तादित्यनु वत. 
ते । तदाह-देनन्तादित्वादिना। नञ्च 'सवंन्राण् तलोपश्च, इत्येव सिद्ध प्रथमचक्छरो 
उयथं इत्यत जह--चकारादि नि । 'इमन्तः इत्यत्र त कारात् प्रार् बकारस्थादसुर्दारपरस- 

स्थितो । तन्न तकाराकारसस्ुदायस्य रोप इति पे अच्चिति ब्रहृतिभवाद्च 
टिलोपः । तकारस्येव रोप इचि पके तु अकारस्य भ्यस्येति चः इति रोपे तस्य आभी 
यस्वेनाक्षिद्धस्वात् स्थानिक्सवाष्ा न टिकापः । हेमन्तभिति ¦ स्वणि ख्यम् । उच्र न 

नक्षत्र वाचके श्रण् प्रत्यय शो, जाताद श्रथंमे । 
प्राष्ष--रलवृत्ति प्राव्रर् शब्दसे एण्य प्रत्यय हो, जातादि अथ । वषाभ्यः~काल- 

वृत्ति वषांखब्दसे ठक् प्रत्यय हो, रेष अर्मे । 
सवन्राण--देमन्त शब्दस नन् प्रत्यय रौर तकारकालोप हदो, सवत्र ( लोक श्रौर 

वेदमे ) । चक्रारात् केवल शरण भी हो अर्थात् पक्तमं तलोप नदीं दो । छायं चिर---सायम्, 
कः प्राहः प्रये श्रौर कालवाची श्रव्यर्योतते स्थ श्र उयर प्रत्यय हय तथा तुटका श्रागस 

भीदहो। 



५८२ मध्यसिडान्तकोभुदी-- [ शैविकष- 

निपात्यते । प्राहेतनम् । अगेतनम् । दोषातनम् । दिवातनम् । ( चिर्पहत्परा- 
रिभ्यसुल्लो चनडयः ) चिरम् 1 परुलम् । प्रारिल्म् । ( श्यश्रादिषश्चाड़्ि 
मसु } । शरधिमम् । आदिम् । पशिमप् । (अन्तश्च) । अन्तिमम् ॥ विभाष्य 
पुञहापराहःम्यास् ॥५।३।२७ अभ्या व्वव्यलौ ग स्तः, तयोस्तु च । पके 

 । पूर्वाहितनम् , पौवाहिकमु । शचरपरहेतनम् , श्रापराहिकस् ॥ तच जातः 
॥८।३।२३॥ सप्तसीश्मर्थाजात इ्य्थेड्णादयो वादयश्च स्युः ! घे जातः खौघः । 
शयौत्सः । राष्टियः । अवारपारोण इत्यादि ॥ प्रादषध्रषु 1 ४।३।२६। एण्यस्याप- 
दः । प्राठृषिकः ॥ गण्यः; ।शरोरद६ त्वरेत्मेव । सखे प्रप्रिण बाह्येन 

भवति-खौघ्त' ॥ संते 19३४१) छष्ने संभवति सौन्नः ॥ कोहषड्टञ 

तलोपः, दस्य पएतस्सुत्रप्रतिपदोच्छाणा संनियोगश्िष्टस्वादिति मावः । चिरण्रत्प" 
रादिग्य इति। चिर, पत् , परारि, एभ्यः स्नग्रस्यय इत्यर्थं; । चिरत्तभिति । रथुव्येरो 
रेव प्राप्ठयोवखनञ् । दनप्रस्ययपन्ते मान्दत्वं न मवति । रथरयरभ्यां तस्य सनि 
योगरि्टस्वात्। पर्दिति परारीति चाव्यय पूवस्मिन् पूर्वतरे च वस्परे चऋछमाद्तंते । 
भरग्रादीति 1 बातिकमिदृम् । शमम भादि पश्चात् एभ्यः डिमच स्यादित्यर्थः } पथ्िममिति । 
'अब्ययानां भमाच्रेः इत्ति टिरोषः । अन्तर्य । इदमपि वार्तिकम् ¦ विभाषा पूह । 
परे ठजिति । त्था खति ज तुर् तस्य रयरचर्भ्यां सनियोगश्िष्टव्वादिति सावः । 

तदेव “रादटावारः, इस्यारभ्य एतदन्तः सूनः राष्टादिप्रङ़निविशेदेभ्यः घादयः अत्यय. 
विशेषाः अनुक्रान्ताः । अथ तेषा प्रस्ययानाम्थविशेषाच् प्रङ्ृतीनां च विभक्तिविशेषान् 
दशंयितुसुपक्रमते--न् जान इति । राष्टियः जत्र "ठन्न जातः इति सुन्रोच्छा् 
"डाष्टावारपारादधसो”? इत्ति घे “'जावनेयीनीयियः फटखच्छवामू"» इति धस्य 
इयादेश्े सुपो लुकि, भसे अलोपे विभच्छिरायं च तस्विद्धिः । श्रवारपारीरः । अवार" 
पारे जातः (अवाररारैणःः इत्यन्न “तत्र जातः इति सृत्रोक्ताथ “राष्टयवारपारा- 
डखौ» इति से “जायनेयीनीयियः इति खस्य ईनादेशे सुपो लुकि भस्वे अरोपे 

भाण १०००८०.८००७ब११०५ 

विरपस्व्--पिरादि से ्̂न' म्रच्यय दो-देसा कहना चाहिये । अभ्मादि~--प्रयादि 
श्र पश्चमे डिमच् प्रत्यय हो । अन्तार्च--्रन्तसे डिमच् प्रत्यय हो, देष श्रयं । 

विभाषा-पूर्गाह्न ओरौर श्रपराह शब्दोसेय्य शरीर टयल् प्रत्ययर्हो, तथा तुटका 
श्रागस भी ह्यो, विकर्पमे। तत्रं ज्ञातः--तत्र (सप्तम्यन्त समथ ) जात भ्रथर्मे च्रणादि प्रत्यय 

श्रीर धादि प्रत्यय हो । प्राष्षः--म्रावृष् छन्दसे ठप् प्रत्यय हो, जात अर्थम । 
प्रायभवः प्रायभव अरथंमे सप्तम्यन्तसे यथाविहित श्रणादि श्रौर घादि प्रत्यय हय । 
सम्भूते-संमूत श्रथ सप्तम्यन्ते श्रणादि भ्रौर घादि प्रत्यय दय! कोक्षा--सप्तभ्यन्त 



धकरणम् } सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । यद 

1४७३1७२ कौशेयं चलम् ॥ तत्र भवः ।४३।५२॥ सष्ने भवः-- खौभ्नः । 
शरौत्वः । राष्टियः ॥ दिगादिभ्यो यत्. ।४।३।५७। दिश्यद् । वग्यस् ॥ शरी- 
रावयवाच्च ।४।२।५४। दन्त्यम् । करव्वम् ॥ डतिङुत्तिकलशिवस्त्यस्त्यदहे- 
दञ् ।४।३।५६। दातयप् । कलशिघटः, तत्र भव कालशेयम् । वास्तेयम् ५ ग्रो 

भ्योऽण् च ।६।३।५७ चात् उन् । भवेयम् ; परैवम् ॥ गम्भीराञ्ञ्यः 1७ २।५८॥ 
गम्भीरे भवं-गास्भीयंम् ॥ श्व्ययीमाएवाच्च ।४।२)।४६॥ परिमुख भवं-पारिमु- 

ख्यम् ५ ( परिमुखादिभ्य परष्यते ) 1 नेह.-यौपङ्लः ॥ अन्तःपूवपदाद्- 
ञ् 18 २।६०। श्रग्ययीमावादिस्येव } वेश्मनि इति न्तरम् , तत्र भवं ्मान्तवै- 

रिमिकम् \ ् रान्तर्गणिकम् । (अध्यास्पादेठञजिष्यते) । शभ्यात्मं सवं-अध्यासि- 

विभकच्छिकायं च छते तत्सिद्धिः! दतिङचि ! भव हस्यं इति, कति, करुशि, बस्ति, 

अस्ति, अहि एतेभ्यः ! सक्तम्यन्तेभ्य इति शेषः} द।तेयमिति । इतौ भवमित्यथः । 
ठन् एयः आदिबद्धिः रपरत्वम् । इतिश्वमंमद्िका } यीवाभ्योऽण् च । श्वरीरावय- 
वास्चः इति यतोऽपवादः! अवाशब्दोऽयं धमनीसषे वतते । तत्र उद्भूतावयव 
मेदसंघविवक्तायां वहूुवचनान्ता््व्यय इति सूचयितुं बहुवचनम् । तिरोष्ठिता- 
वयवभेद्विवश्षायां तु एकवचनान्तादुप्यण्डजौ स्त एव } गम्भीरान्न्य. । गाम्भौयंभिति । 
यन्विधौ तु दियां श्राचां ष्फ तद्धितः” इति ष्फः स्थात् । श्रन्ययीमावाच्च । श्य इतति 

दोषः । परियुखादिम्य इति यद्यपीदं वातिकं माष्ये न दष्ट तथापि दिगादिगणपारानन्तरं 
परिुखादिगणपारसामध्यादिहाव्ययी मावपदं परिसुखादिपरमिति गम्यते । न ष्टाः 
ध्याय्यां परिमुखादिगणस्य कार्यान्तरमस्ति ! ओपकूल शति ! उपद्र भव इव्यथः । 
छन्ययीमवध्वेऽपि परिुखाच्नन्तर्मावाच् न भ्यः } अन्तःपूवपदारटज् । वेहमनी- 
वयन्तवेदमभिति । विभक्स्य्थं अभ्ययीभावः । "अनश्व" इति टच् । श्र.न्तवरिमिकमिति । 
टज् इक्, सुञ्क्, रिकोपः, आदिन्द्धिः । भ्रान्नगंिकभिति । गमे इध्यन्तगंणस् । तत्र 

कोश शब्दस सभून ( समव ) थमे दन् प्रत्यय हो । तत्र भवः-~नक्तम्बन्तसे भवाम 
श्रणादि प्रत्यय श्रीर् घादि प्रत्यय हों। दिगादि-दिगादि सपम्यन्तत्ते यत् प्रत्यय हो, 
अवाथने। श्ररीरा--एरीरावयववाची सप्तम्यन्ते यत् प्रत्यय हदो, मवाथर्मे। 

इति ऊुक्षि - सप्तम्यन्त दति, कृत्ति श्रादि शब्दोसि ढञ् प्रत्यय हो, भवाथ । 
भ्रीवा-- सप्तम्यन्त यवा शब्दसे रजु प्रष्यय हो, भवे । गम्भीरा--सप्तम्यन्त 

मम्मीर् शब्दसे न्य प्रत्यय हो, भवाथ! अभ्ययी--न्ययीमावसन्ञकष सप्तम्यन्ते व्य 

म्रस्यय दो, भव श्रध । परिसुखा--अन्ययोमावसश्चक परिुखादि सप्तम्यन्तसे दी ज्य 
्रस्यय हो-देता समना चाहिये । अन्तः पूं -अन्तःपूव पदक अन्ययीभावत्े ठञ् प्रत्यय 
हो, (तत्र भवः, इ सके विषयमे । खध्यास्मदेः-- अष्यात्मादिते ठञ् प्रत्यय हो, (तत्र भवः 



४८४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ शेषिक- 

कम् ॥ नुश्तिकादीर्ना च }७}३।२०} एषामुभयपदवृद्धििति णिति किति 
च ! श्ाधिदेविकम् । आधिभौतिकम् । एेदलौकिकम् । पारलौकिकम् । आङृतिगणो- 
ऽयम् ॥ जिह्वामूलाङलेश्छः ।७।३।६२०। जिहामूलीयम् 1 श्रह्कलीयम् ४ वगौ- 
न्ताच्च ।४।३।६३। कवर्गीयम् ॥ तत अगतः 1913158} सव्नादागतः-खौष्नः ॥ 
ठगायस्थानेभ्यः ।४।३।७४ शौह्कशालिकः ॥ विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो बुञ् 
1७।३।9७। शौपाध्यायकः । पैतामहकः १ ऋ तश्ञ् ।५।३।॥७८॥ बुजोऽपवादः । 

हौत्कम् । मातरम् । भ्रातृकम् ॥ पितुयंच्च 9६} चाष्टुन् । रीत" । यस्येति 
लोपः । पित्यम् , पैतृकम् ॥ गोत्रादडवत् 1७1३1८०] बिदेभ्य आगतं -वैदम् । 
गागंम् । दाक्षम् । ओओौपगवकम् ॥ हेत॒मयुष्येभ्यो ऽन्यतरस्यां रूष्यः 19131८१} 
खभादागर्त-समरूप्यम् । पत्ते,-गदादित्वाच्छः । समीयम् । दैवदक्तीयप् । दैवदत्त- 

अवमिध्यथः । श्राध्यात्मिकमिति । आत्मनीव्यभ्याव्पम् । तन्न भवमिष्यथंः । ऋतष्ठञ् । 
कदन्त्धि्यायोनिसम्बन्धवाचिन इत्यथः । (तत आगतः, इत्येव । रौतृकम् , 
ज्ात्करिति । उकः परस्वाव् कश्य कः । पितुयच्च ¦ यति प्रक्रिया दर्शयति--रीङ्कत 
इति । गोत्रादङ्कवत् । अङ्के ये प्रस्ययाः ते "तत आगत, इव्यर्येऽपि भवन्तीत्यथः । विदेभ्य 
गतमिति । विभ्रह्रदशषनम् । जत्र 'यजजोश्च, इति वह्वे अजो लुकि बिदेभ्य इति 

निदेशः । वेदमिति । "खड घाङ्कलचरगेष्वन्यजिजामण्ः इद्युक्तेरजन्तादिषाप्य्थं अणि 
विवक्तिते गोन्रेऽद्टुगचिः इत्य दधडनिषघ्रत्तौ बेदशष्दादण् । “अ्यजदु ब्राह्मणः? 
इति ह्ुयज्छन्षणस्य रकोऽपदाद्ः । गागपिति । यजन्तादण्। दाक्षमिति । इजन्तादण् । 

श्रौपगवकमिति । उपगोरपत्यमौपगवः । तस्मादागतमित्यर्थः । "गोच्रचरणाष्टञज्, इति 
चल् । यद्यपि तस्यैदमित्यथं अयं वञ् विहितः तथाप्यजञ्यजिजन्तादङ्केऽपि सदृ इति 
तस्याप्यत्राथं अतिदेशो भवति । न हि 'सवाङ्क' इति प्रतिपदोक्छस्याण एवात्राति- 

इसके विषयमे! अनुश्ति-्नुशतिकारिके उभय पदको वृद्धि हो, जिव्ः-णित् श्रौर 
किलक परे । जिह्वा- सप्तम्यन्त जिह्वामूल ओर अङ्गुलि सब्दसे छ" प्रस्यय हो, भव श्रथ । 

वर्गान्ता-- सप्तम्यन्त वान्त शब्दसे “छ प्रत्यय हो, भव श्रथम । 
तत आगतः--पञ्चम्यन्तसे भागत श्रमे यथाविहितं अणादि प्रत्यय श्रीर धादि प्रत्ययदो। 
सगाय-यायस्थान ( चुंगी-चौकी ) वाची पञ्चम्यन्तमे ठक् प्रत्यय हो, श्रागत श्रमे । 
विध्ायोनि- विदा श्रौर योनि सबन्धवाची सप्तम्यन्तसे बुञ् प्रत्यय हो, आगत अर्थ | 
श्तष्टज~-विधा-योनिरसंबन्धवाची पञ्चम्यन्त कदन्तसे ठञ प्रत्यय हो, श्रागत अथं । 
पितुथश्च-पच्नम्यन्त पितु शब्दसे यत् प्रत्ययहो, भगत रथम । गोन्रा--भ्रपत्य 

भल्ययान्त पच्चम्यन्तसे श्रंकवत् प्रत्यय हो, भागत अर्थे । हेतुमनु-देत॒ श्रौर मनुष्य वाचकते 



प्रकरणम् | खधा-इन्दुमतो-रीकाद्वयेपेता । ५८५ 

रूप्यम् ॥ मयद् च ।४।२८२्। सखममयदर । प्रभवति 1४1३८} हिमवतः 
अभ्वति-दहैमवतौ गङ्गा ।। बिदुराज्ज्यः ७।३।८९] विदूराल्रभवति-वदूयो मणिः ॥ 
-तदरच्डुति पथिदूतयो ३ ।४}३।८५६। घुन्नं गच्छति-द्ौष्नः पन्था दूतो वा \ 

दथिनिष्करामति दारम् 191२1 सुत्नमभिनिष्कामदि-खौननं कान्यङ्ग्जद्वारम् ॥। 
श्रधिङ्कव्य रते अरन्थे 1४।३।=अ। शारैरकमधिह्ृत्य कृतो भ्रन्थः-शारीरकीयः । 
शारीरक भ्यम् इति त्वभेदोपचारात् 1 सोऽस्य निवासः ।५1३।८६। घ्नो 

निवासोऽस्य -घौघः। तेन पोक्तम् 12 ३।१०१॥ पाणिनिना प्रोत्तं-पाणिनीयम् ५ 
॥राश्यरिलालिर्या भिच्छनरघूचयोः ।४।३।१२०॥ णिनिः स्यात् । पारा- 

देशः । किन्धु शङ्के इष्टस्य र्वस्यापि, व्याख्यानादिति मावः । हैमवती सज्ञा ! छत्र 
“प्रभवति” इत्यणि, सुपो कि, “तद्धितेष्वचामादेः” इत्याच्चचो छदौ सथोगे 

हैमवत इति जाते “टिड्ढागन» इति ङीपि, ङपयोरोपे भववे अरोपे सयोगे 
विभकच्छिकाये च छते हेमवती गङ्खाः इति सिद्धम् 1 पाराशयं । शिनिः स्थादिति ४ 

रूप्य प्रत्यप हो, श्रागन श्रयर्म, विकट्यसे । मयद् -- दैतुवाचक भौर मनुष्यवा चक् पश्चम्यन्त्ते 

मयट् प्रत्यय हो, आगत शर्म । प्रभवति भमवतिः र्थन पद्धम्यन्तसे यथाविदित श्रणःदि 
म्रत्यय शरोर वादि भ्रत्यय हं । ॥ 
विदुरा - पच्नम्यन्त विदूर शन्दसे ण्य प्रत्यय दो, श््रभवति! अर्थम । 
नोटः-- “वेदयः? भत्र माष्यम्-बारुवायो दिदूरञ्च प्रष्यन्तरमेव चा। न दे तत्रेति 

चेद् बूयालिस्वरीवदुपचारयेत् ॥*» बालवाय शब्दम 'न्य' प्रत्यय हो शरीर वानवायको विदू 
रादेश हो । श्रथवा नगरवाची विदूर क्षब्दक्ी तरद पेनवाची प्रक्तयन्तर भौ विदूर छब्द दैः 
उसके ही न्य प्रत्यय हो! न वै तत्रेति चेद् श्रमर पवेतवाची नही है येस्ता केतो 
“जित्वरी अर्शत् वैश्यसभाजये वाशणसीका नाम जैमे “जिप्वरीः खब्दसे व्यवहृत होता 
दै, वसे वैयाकरणेकरि समाजय पवतम विदुर शब्दा व्यवहार क्रिया जाता है-ेप्ा 
समभना च्य 1 

तदुगच्छुति---दितीयान्तत्ते गच्छति श्रथम थयाविदित श्रणादि प्रत्यय ओर घादि 
भ्रस्यय हो, जो जाताहै, बद यदिमागेयादूतदहो तो! खभिनिच्छा--द्वितीयान्तसे भभि- 
निष्कासति श्रथ यथाविरिव अ्रणादि श्रीर घादि प्रत्यय हो, जो श्रमिनिष्करामति (उस श्रोर 
निकलना हे ), वह यदि द्वार होतो। । 

अधिङ्कष्य--द्वितीयान्तसे श्यधिङ्कष्य कनो अन्थः' इस श्रमे यथाविहित श्रणादि श्रौर 

घादि प्रत्यय धँ । स्ोऽस्य--प्रयमान्तसे “त्रस्य निवासः" इस श्रथ यथाविदितत श्रणदि श्रौर 
यादि प्रस्यय ई । तेन प्रोक्तमू--तृनीयान्तसे प्रोक्त भ्रमे ययाविहित ्रणदि भ्रौर धादि 
्रत्यय हों । पाराक्ष्यं--ठृतीयान्त पाराश्चयते श्रोक्त भिक्लसत्रम् इस रथे, तथा तृतीयान्त 



ददै मभ्यसिद्धान्तकोमुदी- 

शर्येण शरक्तं भिश्चुसत्रमधीयते-पाराशरिणो भिक्षवः ! शैलालिनो नयाः । कमंन्द्- 
ऊशाश्वाद्निः ।४।३।११९। कर्मन्देन शक्तं भिष्चुसूत्रमधीयते-कमंन्दिनो 
भिक्षवः । इशधिनो नयाः । उपक्ञाते ।६।३।१९९॥ पाणिनिना उपङ्ञात-पाणिनी- 
यम् ।। तस्पेदम् ।६।३।९१२० उपमोरिदम्-ौपगवम् ॥। ( समिधामाधाने 
पेण्यर् ) । सामिधेन्यो मन्त्रः । रथाद्यत् ॥४।२।१२१। रथ्यं चक्रमू \ प्रपूर्व 
द्ञ्चू ॥६।२।१२२। अश्वरथस्येदम्-आश्वरथम् ॥ दल सीसटङ ।४।३।१२४ 

हालिकम् । सेखिकिम् \। गोचरचस्याद्ञ् ॥७।३।१२द् शरौपगवकम् ।॥ ( चरणा- 
दमास्नए्ययोरिवि वक्तव्यम् ) । काठकम् ॥ संघाङ्लच्तरेष्वव्यञिजामण् 
४।३।१२७ ( बोषत्रहणु्रपि कतंब्यस् ) । अन् ,-बेदः सपोऽक्ञे धोषो 
बा । वेदं लक्षणम् । यन् ,-गागंः, गाम् । इन् -दाक्षः, दाक्षम् । परम्परां- 
बन्धोऽः । सा्ञात्त लक्षणम् ।। इति शषिकप्रकरणप् । 

भिद्धसूर्रमव्यरथे, शिरालिनि परोक्तं नटसूत्रमित्यथै च वृतीयान्ताप्णिनिः स्यादिति 
यावत् । भिरवः सन्यासिनः, वद्धिकारिक सृत्र भिद्धसून्न भ्यासप्रणीतं प्रसिद्धम् । 
पाराश्येरेति । पराशरशब्दादगादित्वात् गोत्रे यनि पाराश्चयंः-ग्यासः। इह स्वन- 
नन्तरापस्ये गोन्नव्वारो पचन् । तेन भरोक्ते भिद्धसूमत्रे णिनिः, ततोऽध्येतप्रव्ययस्य लुक । 

हति शैषिकाः। 

सखिलालीत्त "प्रोक्त नटसत्रमः इस अथै {णान प्रत्यय दो कञन्द््-तृतीयान्त कमन्दक 
“रक्त भिन्घुयूचरम्, श्रथमे भर तृतीयान्त कृश्च(्से श्रोक्त नटदत्रम्" अर्थम श्नि प्रत्यय घे । 

उपक्ताते- तृतीयान्नपे उपज्ञात ( पिना उपदेशेन क्षात ) श्रथ यथाविरित श्रणादि 
भोर घाद ्रस्यय शे ¦ तश्येदधम् -षष्ठवन्तसे दम्" इस श्रय यथाविदहित श्रणादि शरीर 
घादि प्रत्यय हो । समिधा-पछठयम्त सभि शब्दस आधान भ्रथर्म पेष्यण् प्रत्यय हो । 

रथाद्यत्-पष्ठ यन्त रथ छन्दसे “इदम्? भ्रथंमे यत् प्रस्यय दो । पस्त्रपूर्बा--पलं (वादन) 
पूवक षष्ठयन्त रथ शब्दे शदम्” भर्थमे ज् प्रत्यय हो । हटसीरा--षष्ठयन्त हल शरीर 
सीरसे "ददन्" श्रथन ठक् प्रःयय हो। गोत्रचरणा--गोत्र प्रत्ययान्त ओर चरण ( छवा. 
ध्यत ) वाचक षष्ठ यन्तसे इदम्? श्रमे डज प्रत्यय दो । चरणात्-चरण ( शालाव्येत् } 
वाचकसे जो पूर्वोक्त बुन् कहा गया दै, व मं श्रौर् श्राम्नाय ( वेदाभ्यास)मदीदो। 

संघांक, भोषग्रहणमपि-प्रजन्त, यजन्त शरीर हइजन्त षष्ठयन्तमे "हदम्गअरथबे मसं 
भरत्यय हो, सादि यदि इदन्त्वेन विवक्षित रहे तो। 

द, 

इसप्रकार इन्दुमती" दीका रोषिकर प्र कैरण समाप्त इभा । 



अथ प्राग्दीव्यतीयप्रटरणम् । 
तर विकारः 1४121९२५1 ( श्श्मे विकारे रिल्तैपो वक्तव्यः } । 

अरमनो विवःरः-याश्मः \ भास्मनः 1 मातिकः ¦ अवयवे च प्ाण्योखधिचु 

तेभ्यः ।८;२।१३५॥ चद्धिकारे । मयूरस्य विकारोऽधयवो वा-पायूरः ! मौव, 
काण्डं स्म वा) पप्पलम् \ अदुजदुनौः पुङ् 1६।३।१३८} अन्यामण् एतयोः 
षुक् च । त्रापुषम् । जाठषम् ।! प्मोरञ् 1५२1 १२३६॥ देवदारवम् । श्युदाच!- 
देश्य ।६३। १६०} अन् } काविस्यस् ! दाधित्थम् ॥ पक्लाद्यादिभ्यो चा 

यनम दः वादित जए कस 

तस्य विकारः । विक्छियतते इति विकारः; कमणि घन् । प्रह्घतेरवस्थान्तरार्मिच्छ 
विक्रिया, तस्वाभित्यथः । तस्येति षष्ठयन्तात् विकारेऽयं अणादयः साघारणा 
वचयमागाश्च वेरेबिक्ा यथाविहित स्युरिस्यथंः । अदमनो विकार इतिं । विकारा्थक- 
भरस्यये परे अश्मन् छब्दस्य टिखोपे वक्तव्य हइध्यर्थः। “अनू” इति प्रङ्तिभावा- 
पवादः ! दम" । अश्मनो विकारः--ाश्मः, इत्यन्न “तस्य॒ विकारः» इत्यणि 
“नस्तद्धिते, इति दिये प्राक्षे “अन्” इति टिोपाऽभावे "अश्मनो विकारे टिद्धोपो 

५» इति वाकेन टिरोषे सयोगे ^तद्धितेष्वचामादेः” इति शद्धो विभक्ति 
कायं च कते (आश्मः इति सिद्धम् । घपुजतुनोः धुक् । ् रापुषम् । जादुषम् ¦! अरुणो 
अतुनश्च विकार इव्यथः । श्रोरल् 1 उवर्णान्ताद्ज स्यादिव्यर्थ॑ः । प्राण्योषधिष्ठसेभ्यः 
अवयवे विकारे च, इतरेभ्यस्तु विकारे! देवदारबम् । देवदासः अवयदो विकारे वेस्यर्थः 
्युदात्तादेश्च । विकारे अजिति शेषः, "अवयवे चः इति सूत्रमप्यन्न सबध्यते । 
कापित्थम्! कपिष्यस्यावयचो दिकारे वेत्थथेः । "कपित्थे चु दित्थग्राहिमन्मथाः 
इध्यमरः । पलाशादिभ्यो वा । अजिति शेषः 1 अवयवे चेत्येव । शम्या. प्ल् । श्चमीः 
इन्दो गोरादिडीषन्तः । तस्मास्षष्ठयन्ताद्वयये विकारे ष्टन् स्यादित्यर्थः । षकारः 

तस्य चिकारः--१४ यन्त विकार अथेतरे च्रणादि प्रत्यय रा । अश्मनो--अङ्रमन् 
शब्दके 2" का लोप हदो, विकारा्थक प्रत्यये परे । अद्यवे- प्राणी, ओषधि यर वर. 
वाचे श्चवयव भौर विकार श्रथेवरं तथा इनते घ्रतिरिक्त अ्थंवाचीसे केवल विकार अर्थक 
श्रणादि प्रत्यय हो । ( यह अधिकार सूत्र है); 

अ्रपुजदु-त्रपु शरोर जतु प्रकूतिष षष्ठ थन्तसे अण॒ प्रत्यय हं ओर धुकका' श्रागम सी 
हो ; विकार अर्म । ोरज--उवर्णान्तसे अरज प्रत्यय दो, विकार श्नौर अवयं अर्थमर । 

जुदात्ता--श्रनुदात्ता दि प्रहृतिक षष्ठ थन्तसे न प्रत्यय दो, विकारादि अर्थ॑म् । 
पटाक्ाः-पलाश्चादि प्रकरतिक ष्ठयन्तसे श्रज॒ प्रत्यय हो, विकारादि श्रमे 

विकटेपसे 1 



। ~ मधभ्यसिद्ान्तकोसुदो- [ श्राग्दीग्यतीय - 

१७।३।९१४१। शल् । पालाशम् । खादिरम् ॥ शास्यः ष्ञ् 191३।९१७२॥ शमीं 

भस्म \, पयडवेतयोभवाःवा(मथदयाच्डादनयोः 12२1९८२} प्रङ्तमात्रा 

न्मयडवा स्याद्विकारावयवयोः । अश्ममयम्, अःश्मनम् । चभच्येव्यादि किम् १ मौदर 
सूपः । कापांसमाच्छादनम् \ नित्यं बृद्धहासदिम्यः 1४।३। १४० ओआस्रभय् । 
शरमयम् । ( एकाचो निस्यस् ) । वाड्मयन् । गोश्च पुरीषे ।७२। १७९ गोम- 
यम् । एराया ञ् ।४।३।१५६॥ ेशेयमर । एणस्य तु,-रेणम् ।\ गोपयसोयेत्। 
।&1३।१६०। गन्यम् । पयस्यम् । फले लुक् ।४।३।१दद॥ विकारावयवप्रत्य- 
यस्य ॥ लुक तद्धितल्लुकि ।६।५।७) उपसजंनद्गीप्रत्ययल्य । आमलक्याः एलम्- 
श्रामलकम् ॥ ष्लच्तादिभ्यो ऽण् ।४।३।१६९। विधानसामर्भ्यान लुक् । श्वाहम् \ 
व्यग्रोधस्य च ऊेवल्लस्य ।9}३।५॥ अस्य न वद्धिरोजागमश्च । नैयग्रोधम् ५ 
जम्ब्वा वः ।६।३।१६५। अण् फलि । जाम्बवम् ¡ पक्ते-ोरन् 1 तस्य लष् । 

[१ -~--~------------ ~~ तानाजि 

छकारादितौ । अनुदात्तादेश्च, इव्यजोऽपवादः ! शामीलमिति । जञम्या विकार इस्य्थंः 
फले लुक् । आमलकमिति । फलितस्य चृहस्य फरुमवयवो विकारश्च । तस्मिन्मयणो 
खक टुक्तद्धितद्टुकिः इति डीषो लुक् । प्ल्तःदिम्योऽण । दिकारे अवयवे चेति 
शोषः । तत्र श्िथकुकन्धूशब्दयोरुवणान्तस्वादनि प्राप्ते यप्छच्लन्यभ्रोधादीनाम् अनु 
शात्तादित्वादनि प्राप्ते अण्विधिः । न्यमोधस्य च केवलस्य ! (नय्वाभ्यां, इस्युत्तरसुच्र- 
भिदम् । अस्येति केवषटस्य न्यग्रोधस्वेस्य्थः । जम्न्वा वा । जाम्बवमिति । जम्ब्वाः 
फरभित्यथः । अनो दकि विलेष्याद्ुसारेण नयुंखकस्वात् हस्व इति भावः| 
ना 

~~~ 

शभ्या--र्मीसे ष्लज प्रत्यय हो, विकार श्रौर् श्रवयव अर्म । मयट-भक्य श्रीर् 
श्राच्छ्धादन वाच्यते भिन्न प्रकृतिमावर ( सव प्रछतिक ) षष्ठयन्तप्ते मषा (लोक) मे मयट् 

भ्रत्यय हो, विकार श्रौर च्रवयव भ्र, दिकलपसे ! विव्यं - वृद ओर शरादिसे जित्य दी मय् 
प्रत्यय हो, विकार ओौर श्रवयव अधमं । एकाचो--रछचसे नित्य मयट् प्रत्यय हो, विकार 
ओर् अप्रयव श्रथर्मे ! गोश्च-गोश्चब्द प्रतिक ष्ठ यन्तसे मयट् प्रत्यय हो, पुरीष अथ । 

पएण्या--एणी प्रक्ृतिक षष्ठ यन्तसे उन् प्रत्यय हो, विकार गौर अवयव श्रथ 
गोपय--गो ओर पयस प्रकृतिक षष्ठ यन्तसे यत् प्रत्यय हो, विकारादि अथं । 
फठे-विकाराथेकं भौर अवयवाथंक प्रत्ययका घयुक॒ हो, फलरूप अथं विवक्ञित रहे तो । 
ल्ुक्तद्धित-तद्धितका लुक दोने पर खी प्रत्ययका लक् हो । प्छवा- प्लक्षादि प्रकृतिक 

घष्ठयन्तसे अण प्रत्यय भे, फलरूप श्रथ यदि विक्ारावयवत्वैन ्रिवत्तित रदहे। 
ग्यग्रोधस्य-केवल ( पदान्तर रित ) न्यग्नोषके भादि अचक्रो वृद्धि नहीं हो, किन्तु 

यकारपे पूवं पेचका गम हो, नित-णित्-किष परे । जम्ब्वा-जम्ब् चन्दसे श्रण्_ 



प्रकरणस् ] सछधा-इन्दुमतो-टीकाद्वयोपेता । ५८६ 

जम्बु 1 लुप च 191२1 दद जम्ब्वाः फलप्ररययस्य लम्बा स्यात् । ज्लुपि युक्तवत् । 
जम्बुः ॥ ( फल्पाकश्ुषामुपसंख्यानम् ) । तीहयः । सुदाः । { पुष्पमृल्तेषु 
इखस् ) 1 सज्ञिकायाः पुष्पं-मह्धिक्ा । जात्याः पुष्पं-जाती । विदार्या मूर्त- 

विदारी \ वहु मदणान्ेह,-पाटल्लान पुष्पाणि | साश्वानि मूलानि । बाहुलकात्कचि- 

रसन् ,- अशोकम्, करीरम् ॥ हरीलतच्त्यादिसभ्यश्च ६1३1१६७1 फलप्रस्ययस्य 
लुप् । (इरीतक्याद्ना लिङेव प्रृतिवत् ) । इरीतस्याः फल्तानि-हरीतक्यः ॥! 

इति प्राग्डीन्यतीयग्रक्ररण् 
व 

लप् च । लेव सिद ु्वयेः फएलूमाह--डपि युक्तवदि? । -म्बूरिंत । जग्ड्यः फक 
मिस्यथेः। फरग्रर्ययस्य छपि युक्तवस्देत विेष्यलिज्वचने बाधित्वा खीष्वमेकव- 
चन चेव्यथेः। तथा च जम्वाः परा््याप जम्बूरेद । फनपकेति ! फरपाष्ेन् 
छब्यन्तीति फरूपाकश्युषः मोदधयः, तद्वाचिभ्यः परस्य प्ठरप्रस्ययस्य टुप् उपसर्या- 
नमिश्यथः । तीदय इति । ब्रीद्याख्यानामोषधीनां फएरानीत्यर्थः । एव सुद्याः ! विर्वा. 
यणो लुप् । युक्तवद्धावात् पुंस्त्वम् , न तु विन्ेष्यनिध्नसवम् । पुष्पमूल बहुलमिति ¦ 
वार्तिकमिदम् । चिकारावयवप्रत्ययस्य लुप् स्यादिति शेषः । पुष्प मल्लिके ¦ "जथ 
द्वितीयं प्रायीषाव् इत्यनुषत्तौ “मादीना चः इति फिट सूत्रेण मभ्यदात्तो मर्किकाञच्द्ः । 

'अयुदात्तादेश्च' इस्यजोऽनेन दुष् । युक्छवध्वारश्त्रीद्वस्र् ॥ जाताति । “रवावन्तेः 
इत्यन्तोदात्तो जातिशब्दः । ततः अनुदात्तादेश्च इस्यजोऽनेन छुप् ; युच्छवस्वासस्त्री 
स्वम् । व्रिदारीति । जातिङीषन्तमिदम् । प्रस्यय्वरेणान्तोदात्तम् ! अनुदात्तादिष्वाष्जि 
तस्य छुप्, य॒च्छवस्वात् सखीत्वस्् । पाटलानीति । विह्वादिलवादण् । एव सास्वानि । 
हरीतक्यादानामिति । कातिकभिदम् । एषा प्रङ्कतिलिङ्गमेव दुरस्ययाथं अत्तिदिश्यते 
न तु प्रद्तिवचनमपीत्यथंः । इति प्राग्दीव्यतीयाः॥ 

मत्थय् हो फलरूप विक्ारावयव त्रथमे, विकल्पते । छुप च -जभ्व् शब्दे विहित फलाथंक 
भत्ययका लुप् हो, विकल्पते । ट्प युक्छदव्-लप् द नपर अक्ृतिकी तरह टी क्लिग भौर 
बचन हो । फटवाक-फलङे परि पाक्त सूखनेवालो च्नोषधि वाच्क्से फला्थंक म्रत्ययश्ना 
लप दो । पुष्पमूरेषु- पष्प ओर मूलम विकारावयवाथक प्रत्ययफा वहुलतासे लप् हो । 

हरीतक्या--ररीतन्यादिसे विहित फलाथक प्रत्ययका प् दो । 
हरीतक्यादीनां --इरीतक्यादिका लिग दी प्रकृतिवद् दो--वचन नदीं । 

इसप्रकार “इन्दुमती टोकामे विकाराथेक प्रकरण समाघ्र हमः । 



अथ छग धिंकारप्रकरणम् । 
धराग्बहतेष्टक् 111 तददतीत्यतः भाक् ठगधिक्रियते। ( तदाहेति 

साष्चाब्दाहदिभ्य उपसंस्यानय् )। माशब्दः कारि इति य श्राह सः-माश- 
व्दिकः ॥ ( श्राह प्रभूतादिभ्यः) । प्रभूतमाह-प्राभूतिक्ः । पार्याक्तिकः ॥' 
( पृच्छतौ सुख्नातादिभ्यः ) । खखातं एच्छति- सौस्नातिकः ¦ सौखशायनिकः ।\ 
अनुशतिकादिः । ( गच्छुतौ परदारादिभ्यः ) 1 पारदारिकः ¦ गौरुतल्पिकः । 
तेन दीव्यति खनति जयद जिव् ४9२ चरक्षरदौव्यति जयति जितं वा- 
प्राक्षिकः ! अभ्व्या खनति-श्राधिकः \\ संस्छुतस् ।18।३॥ दधा संष्त-दाधि- 

कम् ! मारिचिकम् ।\ तरिं 18॥७५॥ उड़पेन तरति-शौडु्किः '। गोएच्छाटञ् 
५ 08. क , श 2 0.11 1  / ह 

प्रखर तेक् । वहतीध्येकदेशेन “उद्वहति रथथुगभ्रासङ्गम्” इति सूज पराश्चश्यते 
हव्यभिप्रेस्याह~-द्र्तीत्यत इति । तदाहेति । इतिशब्दो ध्युच्छमेण तच्डुग्दानन्रं 

द्रव्यः ! तदिव्याहेस्यथ माश्च्द-द्वागत इर्यादिशब्देभयः ठक उपसंस्यानमिव्य- 
न्वयः । तदित्यनेन वाक्यार्थो विरक्ितः । इतिशड्दस्तस्य वाक्यार्थस्य कमध्वं गम. 
यतीति । ्राहानिति । आहेत्तिपदेकदेक्षादिकारस्य उच्चारणार्थ निर्दश्ः । तदिति 
धूवेवार्तिकादनुवतते! आहिस्यथं दितीयान्तेम्यः प्रभूताद्भ्यष्ठग्बाच्य इत्यथैः 
पा्याधिक्र इति । पर्याप्तमाहेत्य्थः । पएृच्छता१िति । ददित्यनुवतंते । पच्छुतीस्य्े द्विती 
यान्तेभ्यः सुरनातादिभ्यः उग्बाध्य इस्यथः 1 सौोखनायनिए इति । सुखक्षयन पच्छुती- 
व्यथः । भनुशतिकादिरिति  खुखशयनश्ञब्दं इति शेषः । ततश्च अनुशतिकादीनां 
च, इति पूर्वो ततरपद्योरादिष्वद्धिरिति भावः । यच्छनाविति ¦ तदिव्यनुवतंवे। गच्डु* 
तीध्यथं परदारादिभ्यो द्वितीयान्तेम्यः उगिस्यर्थः । पारदारिक इति! परदारान् 
गच्छुतीस्यथेः । गोौरगल्पिक इति ¦ गुर्तत्पं गञ्छुतीद्थर्थः । गुरवरपो गरुखी । 
गोपुन्छाटढन्। तरतीष्यथं वृतीयान्तादिति शेषः । नोद्रयचछन् । ठनिति च्छः 
्स्वङृतः सस्य षकारः । तरतीस्यथं नौशब्दात् थश्च वुतीयान्ताच् उनि- 
पी 10 

प्राग्बहते---तददति रथयुगः शस सूत तक "ठ्ककफा श्रधिकार है तदृाहे्ति--कमं 
सक्चक भाः शब्दादे आदः श्रथ ठक् प्रत्यय हो । आहौ द्वितीयान्त प्रमूतादिसे भाद 
भथग उक् प्रत्यय हो । पृख्ुतौ--द्वितीयान्त सुस्नाठादिते श्च्छति अर्थम छक प्रसयय हो 

गच्छुतौ--द्धितीयान्त परदारादि गच्ंति भर्म ठक् प्रत्यय हो । 
तेन दीष्यति--तततीयान्तसे दीन्यतादि भर्थौमे ढक् प्रत्यय हो) सश्ट्रतभ--त्तीया- 

तसे सर्करत अथर रक् प्रत्यय हो । तरत्ति-तृतीयान्तसे तरति श्रमे ढक् प्रत्यय दो । 
गोपुष्छात्--गो पुच्छं प्रकृतिक तृतीयान्तसे तरति श्रम ठन प्रत्यय हो । 



खुधा-इन्द्मती-रीकाद्योपेता । ५६१ 

1४191 गोपुच्छिकः ॥ नोच्यचघ्वन् । 8181७] नाविकः । घटिकः ॥ चरति।81951 

हस्तिना चरति-हास्तिकः । दघरा भक्तयति-दाधिकः \ शकटेन चरति-शाकरिकः ॥ 
पपादिभ्यः छन् 181१०] पेण चरति-परपिकः 1 येन पीठेन पद्ववश्वरन्ति स~ 
पपेः । श्रध्विकः रथिकः ॥ श्वम णाट्ञ् च ।&1७१६। चाप्परन् ॥ शवादेरिनि 
}अदा८ारेज् न । श्वामनिः॥ ( इकौरादाविति वाच्यम् ) । श्वगदोन चरति-श्वा- 
गणिकः, श्वागणिकौ, श्वगणिकः. । श्वगणिकी । वेतनादिभ्यो जीवति ७५१९२ 
वेतनेन जीवति -वैतनिकः 1 धालुष्कः 1 हरय्युत्सङ्ाद्भ्यः 1७1४} १५। उत्सङ्गेन 
हरति-योत्सङिकः ॥ भख्ादिभ्यः छ् ४.8]; द| मख्या हरति-भच्िकः। षिलवाद् 

व्यथः } नाविक इति । नावा तरतीष्यथेः । षणिक शति । धेन तरतीष्यथः । आद्तिकः । 
दक्ञश्षब्ढत्ततीयास्तात् दीष्यति, खनति, जयति, जितम् , इष्येतेषु अर्थैषु “तेन 
दीव्यत्तिखनतिजयतिजितम्” इति सूत्रेण ठकि छते “अद भिस ठक्, इति जाते 
ककोपे “सुपो धातुप्राविपदिकयोः” इति भिसो छक, “उध्येकः” इति र्स्य इकादेकष 
“वचि मसः, इति भसंज्ञायां “स्थेति च” इति अलोपे “किति च इति आाधचो 
द्धौ परातिपदिकसक्तायां सौ, सस्य स्स्व रेफस्य विमर्गस्वे च “आदिकः, इत्ति । 
क्वगणाटठज. च । उक्तदिषये इति शेषः ¦ श्वगगशब्द्त्तत्तीयाम्ताच्चरतीत्यथ उञ 
शन् च स्यादिव्वथः। श्वागणिक इदयुदषहरण ददयति । तत्र श्वनूशब्दस्य द्वारादहिः 
त्वादेजागमे प्राप्ते-1 इव देरिनि । "न कमंन्यतीहारे इत्यतो नेव्यञ्चुवतंते। अङ्गस्येत्य 
धिङ्तम् । शनूश्षञ्द्ः जादियस्येति विग्रहः । शन्श्ड्दुपूवेपद्स्याङ्गस्य इनि परे नंजा- 
गम इध्यथः । रनामसिरिति । "अत इज् । इकाराविति वाच्यभि?ि 1 इजीति परिष्यञ्य 
हकारावाविति वाच्यमित्यथः। इनि हु व्यपदेशिवच्वेन इकारादिष्वम् । शागणिक 
इति । नि शूषम् । वेननादिभ्यो जोकि । जीवतीस्यथं दृतीयान्तेभ्यः उनिति शेषः 
वेतनिक इति । वेषनेन जीदतीत्यर्थः । धानुष्क इति ! धनुषा जीवतीत्यथः  उसन्ताख- 
इटवाटरस्य कः । “हूणः षः” इति षत्वम् । हरद्युत्सङ्गारिग्यः ¦ हरतीत्थर्ं ठृतीयान्तेभ्यः 
उस्यद्ादिभ्यः सक् स्यादित्यथः ! मस्तादिभ्य. इन् । एनितिच्छेडः ! हरतीस्यथं तृतीया- 

नोढुयचः--“नौ" तथा द्यच् मकृतिक तृतीयान्ते तरति अय्य उन् प्रस्यय हो| 
्रति--तृनीयान्तसे चरति श्रथर्मं ठक् प्रत्यय दो । पवौदिभ्यः--पपादि परङृपिक तृती- 

यान्तसे चरति श्रथन हत् प्रत्यय हे । श्दगणात्-- श्वगण प्रक्रमि ठनीयान्तते चरति अर्म 
ठन् रौर एन् प्रस्यय हो । श्वादेरिजि--स्न् भव्ययङ़े परे श्वदिसे देच स भ्रायम नहीं हो । 

दइक्छारा--दकारादि तद्धिलके परे-इवादिको पेच् नहीं हो--पेसा कहना चाद्ये । 
वेतना--वेतनादि प्रक्विक जीवति अथे ठक् प्रत्यव हो । हरव्युव्--उत्छगादि प्रक- 

तिक तृततीतान्तस्ते हरति थमे ढ् प्रत्यय दो । भखादिभ्यः--मसलादि प्रकृतिक वृतीयान्त्े 



५६२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ ठ गधिकार- 

च्धिकौ ॥ विभाषा विवधात् 19७१७ टन् 1 पक्ञे ठक् , विवधेन हरति-- 
विवधिकः । एकदेशविकृतव्वाद्रीवेधादपि ¦ वीवधिकः । विवधवीवधशब्कौ उभयतो 
वद्धशिक्ये स्कन्धवाह्ये काष्टे वर्तेते ॥ निचुतेऽत्तयतादिभ्यः 1७।४।१६। अक्ष- 
यतेन निदत्त आक्षय॒त्तिकं वेरम् ॥ संख ।७।९।२२। दधा संखषटं दाधिकम् ॥ 
लरणाद्लुक 18181२० लवेखोन संसृष्टो रवणः सूपः ॥ सुद्रादण् ।७।४।२५ 
मौह ष्मोदनः ॥ उञ्छति 1७२२] बदर्युज्छति बादरिकः ५ रक्तति 
811३३ समाजं रक्षति-साम्मजिकः ॥ शब्दद दर करोति ।2॥७॥३७। शद 
करोति-शाब्दिकः । ददुरिक' ॥ प्िमत्स्यश्गान् इस्ति ।1४।३५। स्वरूपस्य 
पर्यायाणा वि्िदणां च प्रहणप् । मत्स्वर्यायेष मीनस्यैव । पक्षिणो हन्ति-- 
पाक्षिकः । शछुजिक्तः } मायूरिकः । माह्स्यिकः । मनिकः ¦ शाकुलिकः ! मार्मिक 
दारिणिक. ; सारङ्गिकः ॥ घरमे चरति ।७19}४१। वासिकः ॥ ( अधर्माच्चेति 
वलतञ्यप्र् } | अधर्मिकः ॥ तदस्य पण्यम् ।छडा४१९। अपाः पण्यमस्य- 
11 

न्तेभ्थो भखादिभ्यः न् ्यादित्थथः । परिभाषा विवधात् । हृरतीस्यथं वृतीयान्तात् 
निति शेषः ! निवरन्तेऽक्तय॒तादग्यः । नि्ंत्तभित्यर्थै तृतीयान्तेऽभ्योऽचयतादिभ्यः 

ठशित्यथः । षष्टे ! सं खष्टमिव्यथं तृतीयान्ताव् हगिव्यर्थः । लवणात्लक । पूर्वसूत्रविष्ि" 
तध्येत्ति शेषः । सद्वादख । तेन संखष्टभित्यर्थ चूतीयान्तादित्ति रोषः । मौद्ग श्रोदन हति ! 
युद्गेः सखष्ट इष्य थः । मीनस्येवेति । मत्स्यपययिषु मीनस्येव अरहणमू, न व्वनिभिषादि 
श्दानामिष्यथेः । गक्तिक इति । स्वदूपस्योद्ाहरणय् । शाकुनिक इति। पर्तिप्यायस्य । 
मायूरिक इनि । पर्िविरोषस्य । तथा मार्स्यिकः, मेनिकः, श्ाङ्कुलिक इति ऋमेण स्वरू- 
पपयांयविक्ेषाणामुडाहरणम् । तथा माभिकः, हारिणिकः सारङ्गिकः; इति कमेण 

हरति थये न् पर्यय दो । विभाक्षा--ववर प्रकृत्तिक तृतीयान्त इरति श्रथमे न् प्रत्यय 
हो, पिकल्पते । नि~~ र्यादि प्रक्तिक तृतीयान्ते निवृत्त अथेमे ठक प्रत्य हो 

संदष्टे--ठतीयान्तस्े ससृष्ट अधमे ठक् प्र्यय हो ¦ छवणा--लवस् प्रकरनिक तृनीया 
न्तस सष्ष्ट थमे विहित ठक् प्रत्यया लक् हो ! सुद्गादण्--तृतीयान्त सुद्ध शब्दे ससष्ट 
श्रधमे चरण् प्रत्यय हो । उच्छुति--द्वितोयान्तसे उच्छति श्रथ ठक् प्रत्यय हो। 

रसति--द्विणीयान्तसे रक्षति अथै ठक् प्रष्यय हो । ज्ाड्दु--रन्द श्रौर ददुर् प्रकतिक 
द्वितीयान्ते करोति श्रथ ठक् प्रत्यय हो । पृर्चिमत्स्य--पक्षि-मत्स्यादि प्रकृतिक द्वितीयान्ते 
इन्ति श्रथ ठक् प्रत्यय हो । धम चरति--पमं प्रकृतिक दवितीयान्तसे चरति श्रथ ठक 
मर्यय हो । शघर्मा-- प्रवम् प्रकतक द्वितीयान्ते भी चरति जर्थमें उक् प्रत्यय हो- रेता 
कना चाये । तदस्य --“श्रसय पण्यम्” अर्धे प्रथमान्ते ठक प्रत्यय हो । 



प्रकरणम् | सुधा-शन्दुमतो-दीकाद्योपेता । ५६९द 

श्रापूपिकः ॥ सवणाटुज 19७४२ लाणिकः ॥ शिद्पम् !७)४)५५॥ खद 

वादनं शि्पमस्य-पा्दङ्गिकः ॥ प्रहरणम् 11९1५} श्रसिः प्रहरणमस्य 
श्रासिकः । धादुष्कः ॥ शाक्तियण्योरीककः. 1९; ७।५६। शात्तीकः । याशीक्ः ॥ 

च्मस्ति नास्ति दिष्ठं मतिः । देण रस्ति परलोक इयेवं मत्तियंस्य सः-- 
श्रस्तिक- । नास्तीति मतिर्यस्य सˆ-नास्तिक । दिष्टमिति मतिथस्य सः-दंिकः ॥ 

शं लम् 1४1५६१। शअपूपभक्षण शीलमस्य-श्रापूिकः ॥ छजादिभ्यो रुः 

181७1६२ गयेदोषाणामावरण छने, तच्छीलमस्य-छात्रः ॥ तच्च नियुक्तः । 

21७६६ आकरे नियुक्त आकरिकः ॥ निकटे वसति 191७1७३ नेकटिको 
भिद्धुः | इति ठ्गधकारध्रकरणम् । 

=^ ~ 

स्वरूपपर्यायविशेषाणाञुदाहरणम् । भ-रणम् । तदिति भ्रथमासमर्थादस्येति षष्टवरथं 
टद् प्रस्ययो भदत्त । यत्तस््रथमा्ठमर्थ प्रहरण चेत्तद्धदति । प्रहमियतेऽनेन्ति प्रहरणमा- 
युधम् । आसिकः । सिः प्रहरणमस्य (आसिकः इत्यत्र “प्रहरणम्” इत्ति ठकि, स्ये. 

कादेशे सुपो दकि, भ्यचि भमिति तवे, भरोपे, सयोगे, शृद्धौ विभक्तिकायं च 

तरिषिद्धिः । शक्तियष्ट यो रुकर् । शक्ियशिश्चब्दाभ्या प्रथमान्ताभ्यां प्रहुरणवा{चभ्यामस्ये- 
व्यथ ईकक् स्यादिष्यर्थः । श्रस्ति नास्नि। अस्तीति मतिरस्याश्ति नास्तीति मतिरस्या- 
स्ति, दिष्टमिति मतिरस्यास्तीत्यथषु क्रमेण भस्तीष्यस्मात् नास्तीत्यस्मात् दिष्टमित्य" 
स्माच्च प्रथमान्ताट््ागत्यर्थः। अस्तिनार्ति्षब्दौ निपातो । यद्वा चचनादेव भास्याता. 
वप्रत्ययः । “द्वं दिष्ट मारधेयस्", इत्यमरः । इति ठगाधकार. । 

~, 7.9, 
॥ 

ख्वणा~-लवख श्ब्दसे ठञ् प्रत्यय हो, “अरस्य पण्यम्? इस श्रथ । श्लिट्पस्---श्रस्य 
शिपम्ः शस अर्थम प्र थमान्तसे ठक् प्रत्यय हो । प्रहरणसम्--“अस्व प्रहरणम्? इस अर्थ 
भ्रथमान्तस्ते ठकू प्रत्यय हो श्षक्छ-राकत श्रौर यष्टि &/व्दम इवक प्रत्यय हो, °भररय प्रहर" 
णम् श्स श्रथ । भस्तिनास्ति--श्रस्ति, नास्ति श्रौर दिष्ट श्चब्दोसे इति मतिर्यस्य, इस 
शर्म ठक् प्रत्यय हयो । क्षीरस््--प्रयमान्तसत “रस्य शीलम्” शरथेपे ठक् प्रत्यय हो । 

छ्ुरत्रादिभ्यो--चत्वादि शरस्य शीलम्" श्रथ र प्रत्यय हो । तन्न नियुक्तः--सप्तम्य- 
न्तसे नियुक्त श्रमे ठक् अप्यय हो) निकटे--निकःर प्रकृतिक रक्म्न्तसे वस्ति शथे ठक् 

अत्यय डो } 
इसप्रकार “इन्दुमती, रीकारमे ठग्धकार प्रकरण समाप हा 

+ {2 

2८ भर 



अथ प्राश्यिक्तीयप्रकरणम् । 
्राश्धिताद्यत् ।४।९।७५॥ तस्मै हितम्” इत्यतः भाग् यदधिक्रियते ॥ तद्ध- 

हति स्थथुगप्रासङ्कत् ।७।५।७६। रथ वहति-रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्गयः ॥ 
धुरो यड्ढको ।8४।9अ धुर्यः, घौरियः॥ दत्तसो टक ।७।४।८१। हलं वहति- 
हालिक । सैरिकः ॥ विध्यत्यधनुषा ।४।४।द३। द्वितीयान्ताद्धिष्यतीत्यभं यत् 
स्यात्, न चेत्तत्र धनुः करणम् । पादौ विध्यन्ति-पथाः शकरा" ॥ नोवयोधममेचिष- 
मृलमूज्लसोतात॒लाम्यस्तायेतुस्यप्राप्यवभ्यानाभ्यसमसमितसंमितेतु 9. 
४।६१। नावा नार्य -नाव्यं जलम् । वयसा तुर्यः-वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं -धम्यम् । 
विषेण वध्यः-विष्यः । मूज्ञेन श्रानाम्ये-मूष्यम् ! मूतेन समः-पृल्यः । सीतया 
समितं--सीत्यं चेत्रम् । वुलया संमितं -तुष्यम् ॥ वत्र साधु; 19\8६&८। सामसु 
साधु--सामन्यः । श्चग्यः । कमंण्यः ।! शरण्यः॥ सभायां यः ।७।४।१०५ सभ्यः! 

इति म्राम्वितीयप्रकरणम् ॥ 
~~~ 8 0 

रथ्य- ! रथं वहति "रथ्यः, इत्यत्र “तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति थति, तलोपे 
सुपो ठकि “यचि भस्? इति भव्वे “यस्येति च, इति अकारलोपे संयोगे विभक्ति 
काये च छते रथ्यः? इति चिद्धम् । इ~ सीरःटठक् ¦ आभ्यां द्वितीयान्ताभ्यां 
वहतीत्य्थै ठगित्यर्थः । गिष्यस्यधनुषा ! तदिति दहितीयान्तमनुवतंते । अधनुषेति 
सप्तम्यर्थे वृतीया । धनुषो अभावः अधनुः तस्मिन् सतीष्यथः । अर्थामावे नज- 
तस्पुरुषः, अर्थाभावे अव्ययी मावेन अयं विकर्प्यत इव्यु्छस्वात् । द्वितीयान्ताद्धिध्य- 
तीस्यथं यश्स्याद्वनुषः करणस्यामवे कतीष्यथः । इति प्राग्वतीय. । 

"~ ९0/22 

प्राम्ितातू-- द्मे हितम्” इ सूत्र तक यत् क्रा श्रषिकार हे, तद्हि-~~थादि 
्रकृततिक द्वितीयान्तसे बहति श्रथ यत् प्रत्यय हो । धुरो यडढकषो--धुर भ कतिक द्वितीयान्ते 
वहति श्रमे यत् प्रत्यय शरीर टक प्रत्यय दहो 

हरसीरात्-- इल रौर सीर् प्रकृनिक द्वितीयाननस्े वहति अधम ठक् प्रत्यय हो । 
विभ्यस्य~~वेधमे यदि षलुषकरण नदीं इ) तो--द्विनीयान्तसे विष्यति अर्थम यत् प्र 

त्यय हो  नोचयो--नावादि प्रकृत्तिक तृ यान्ते तार्यादि शर्धो यत् प्रत्यय हो । 
तत्र साघु--पक्तम्यन्व्ने साधु अते यत् प्रत्यय हो । सभायाः पभा प्रकृतिक सप्त. 

मबन्तसे साघु अधमे ष्व, प्रत्यय हो । 
इसप्रकार “इन्दुमती दकार प्राण्विनीय प्रकरण समपि हृश्रा । 

म 9 - 49 



अथ आदये छथदधिकारप्रकरणम् । 
प्राक् क्रोताच्द्ुः ५९1९} तेन कीतमित्यतः प्राक दोऽपिक्रियते ॥ उगवा- 

दिभ्यो यत् ।५1१1२। प्राक् कोतादित्येव । उवर्णान्ताद्रकदिभ्यश्च यत् स्याच्छ- 
स्यापवादः ॥ ( नाभि नभं च ) नभ्यः-श्रक्षः ¦ नभ्यम्-श्रल्ननम् \ रथनाभावेवे- 
दम् ॥ ( शुनः संप्रसारणं वा च दोघेस्वम् ) 1 शुन्यम् । शल्यम् ॥ 
{ उसो नङ् च ) उपन्यः ॥ कभ्बलाच्च संज्ञायाम् ।५।१।२॥ यत् 
कम्ब्यम्-ऊ्णापलशतम् । सज्ञाया किम् १ कम्बलीया ऊर्णा ॥ विभाषा इवि. 
रपुपादिभ्यः ५१191 अमिय दधि, श्रामिक्षीयम् । पुरोडाश्यारतण्डुलाः, पुरो- 
डाशीयाः ! श्रपृष्यम् । अपूपीयम् ॥ तस्मे हितम् ॥५।१।५ व्वेभ्यो हितो 
वत्सीयो गोधुक् । शङ्कभ्यं दार । गव्यम् । हविष्यम् ॥ शरारी यवयवादत् ।५।१।६। 

रथनामावेवेदमिति। श्चरीरावयवविरोषवाचिनाभिशब्दात्त॒ “शरीवयवाद्यत्? इति 
वश्चयसाणः केवरे यत्, न तु नभदश्ञ इति भावः। शु . सप्रनारणमिि ' गवाद्गण 
सुत्रम् । श्वन्शञश्चस्स्यात् प्रङृतेः सप्रवारणम् , तस्य सप्रसारणस्य पातिकं दीधघंस्वमि- 
श्यथंः । शान्यम् , शल्यमिति । शुने हितसित्यथः । ऊमऽ ङ चेति इदमादिगण 
सुत्रम् । उधश्शडशत् यत्स्यात् प्र ङतेरन डादेश्षश्चेश्यथंः । अदेशे डकार इत् नकाराद् 
कार उख्चारणाथंः, डि एवादुन्तादेश्ञः । कम्बनाच्च । कम्बुशन्दात् यरस्यात् प्राक्क्री 
तीयेष्वर्थेषु संक्तायामिष्यथः । कम्बल्यम्-उणांपलकशतमिनि कम्बलाय हितमित्यथः 
विभाषा दषिः। हृविर्विंशेषवाचिम्यः अपूपादिभ्यश्च प्राक्क्रीतीयेष्वर्थेषु यद्भा स्यादित्यथ 
पन्ते दुः । ्राभिच्य दधीति । आभमिच्लायं हितमिस्यथः। तप्ते पयसि दध्नि निर्िष्ते षति 
यष्वनीभूतं निष्पद्यते सा आमिेध्युष्यते । शङ्धन्यम् । शङ्के हितं (शङ्ष्यम्› इस्यत्र 
“्रार कऋीताच्छुः” इति छे प्राप्ते त सम्बाभ्य “उमवादिभ्यः यत्" इति यति 
तगते “सुपो लुकि, “यचि मम्" इति भष्वे मश्वात् “जओशगुणः" इति गुणे “वान्तो 

भार् ऋरतात्-~'तेन करोतम! इस्त त त़ छ का भ्रधिकार है । उगवा--उवणंन्तते 
प्नौर गवादिसे यत् प्रत्यय हो, दहिनादि अरयो ¦ नाभि--नाभि शब्दसे यत् प्रप्यय हो नौर 
नाभिको नभ श्रादेशच हो । शुनः-- श्वन् रब्दसे यत् प्रत्यय श्रौर श्वनूको सग्रसारण हो तथा 
सप्रतारणको विक्रल्पते दीघं मी हो ! अवस्लो--ऊधमस् शब्दे यत् प्रत्यय दो श्रौर ऊधसको 
नङ आ्रादश्च हो । कम्बलाच्च---सज्ञायं कम्बल शब्दसे यत् प्रत्यय हो, दितादि अर्थरप्। ` 

विभाषा--इविविश्ेषवाचोसे ओर अपृूपादिमे विकल्प करके यत् प्रत्यय हो, हितादि 
पर्थ । तस्मे हितमू--चतुध्यंननने दित श्रधंम यथावि्टित पूर्वोक्त नौर दक्त्यप्राण प्रत्यय 
छ | ज्ञरीरावयव--श्ररीरावयव वाची चुध्येनतसे हित श्रथ यत् प्रत्यय द्ो। 



९६६ मध्यसिदधान्तकोगुदो-- [ उ्धिकार- 

दन्त्यम् । कण्ट्यम् । नस्यम् । नाभ्यम् ॥ श्ज्ञाविभ्यां थ्यन् ।५।१।८ 
अजथ्या यूथिः । श्रविथ्या ॥ शात्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदाव्लः ।५। १।६॥ 

आत्माभ्वानो खे ।६।४।१६६। श्त्या स्तः। आसने दित॑-श्रालनीनम् । 
विश्वजनीनम् । (कमेधारयादेवेष्यते ) । अन्यत्र-निश्वजनीयम् । ( पश्चजनादु- 
परखख्यानम् ) । पश्चजनीनम् । कुमति च इति णः। मातृभोगीणः ४ 
( आचायादणस्वं च ) । अ्ाचार्यभोगीनः ॥ इति छयतोः पूणोंऽवधिः ॥ 

(19 9 | 
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अथ आर्ह।ये ठजाधरिकारप्रकरणम् । 
प्राग्वतेष्ठञ् ।५।१।१८) तेन तुल्यमित्यतः आक् ठ्पिक्रियते ॥ आदा 

दगेषपच्छुसख्यापरि मरक ।८।१।१६। तदर्हतीलेतदभिनव्याप्य उ धिकार- 

यि धरस्यये" इत्यवादेशे विभ्ये च कते “शाद्कष्यम् इति । श्रजाविभ्यां श्यन् । 
अजश्च अविश्चेति रन्द्र: । अविक्षञदस्य चिस्देऽपि “अजाद्यदन्तम्” दव्यजक्ञब्दस्य पूर्व 
निरातः । जजश्य। युपि।रति । अनज्ञेभ्यः अजाभ्यो वा हितेव्यथंः । लिद्विश्चिष्ट परिभाषया 
अजाक्षब्दादपि थ्यचू › तस्िखादिष्विति पुवस्वम् । भरथ्येति । अदिभ्यो हितेत्यर्थः\ 
सखीत्वं लोकात् । आचायदिति। आचाय॑श्ब्दात्परस्य भगीन्षब्दस्य नस्य णघवा- 
मावो वाच्य इस्यर्थः । न चं असमानपदस्थष्वादेवान्र णव्वश्याप्रसक्तेस्तन्निषेधोः व्यथं 
इति वाच्यम् › मावरभोगीणादुौ णस्वक्ञापनाथेस्वात् । इति छयदधिकारपुङरणम् । 

"~ण्छ्9- 

शराहदगोपुच्छसंस्यापगिमाणाट रक् । तदह॑तीश्ति सूत्रगते भदंतिक्ञाञ्दे एकदेश्षानु- 
करणम्हति, तच्च तद्धटितसूत्रपरम् । भाडभिध्या्तौ, व्याख्यानात् । तदेाह--7दहे 
तीनि ! इत्येतदभिन्याप्येति । इदमपि सूत्र भ्रव्ययविशेषाश्रवणे उपतिष्ठते! अन्न 

अजादिभ्यां-- भज ओर अवि भक्तिकं चतुभ्यंन्तस् हित श्रथमे यत् प्रत्यय हो ! 

आार्मनू-आ्ाप्मादि प्रकृनिक चतुध्येन्तसे हिन श्रथमे ख प्रत्यय हयो । 
आर्माध्वानो--“खः प्रत्ययकं ५२ श्ास्मन् ओर अध्वन् प्रकृतिवत् रहे । 

कर्मधारया--विश्वजनसे कमधास्य समासमं दी ख प्रत्यय दो। पञ्चजना--पन्रजन 

रङ्ृतिक चदुश्य॑न्तसे मी हित अरथमं ख प्रत्यय दो । आचार्याव्-आाचायते पर् (भोगीनके) 

नकारको खत न हो । 
इसप्रकार “इन्दुमती, टीका छयनोर चिकार प्रङुर्ण समाप्त हृत्रा । 

[व ~, इ), 0 > ̂  

प्राश्वते- न्तेन तुर्य वतिः' इस सत्र तक (ठञः का श्रभिकार ३ । आक्ंदि- श्तददहतिः 

इष सूत्र तक ठजधिकारम ठ्न पवादक टक्! का पिकार दै-गोपुच्ादिको छोडकर । 



अकरणम् ] धा-इम्दुमतो-टीकाद्योचेता । ५६७ 

म्ये ठमोऽपवाद्रगधिक्रियते । गोपुच्छादीन्वजयित्वा ॥ . असमासे निष्का 
दिभ्यः 1५।१।२०। आादिलेतत् तेन कोतनिति यावद् नुवतते । निष्कदिभ्योऽस- 
भासे ठक् ् हि)ष्व्थेषु । निष्केण कीतमिति- नैष्किकम् । समासे तु ठन् ॥ परि. 

माणन्तस्यासंज्ञाशालम्भे; 1ज३।१७। उत्तसादश्रदिभिरष्दौ । परमनेष्किकः ५ 
शतार ठन्यतावशते ॥५।१।२१। शतेन कौतम्-शत्यम् , शतिकम् ¦ श्रशते 

क्रिम् {संख्याया शअनिदचदन्तायाः कन् |. 1२य] श्रा्ीविऽ्य । शतं प्ररिपा- 
भमत्य रातकः सद्घः । बहु क । त्यन्तायास्तु -साप्ततिक । शदन्ताया --चात्वारि 
शत्कः ॥ चतोरिड्व। ॥५।१।२३) वत्वन्तात्कन इद् वा । तावत्फःतवतिकः? कसा- 

(4 ¢ 

दविठन् ।५।।२४॥ कथिकः । ( श्रधाँचचेति वन्तव्यम् ) अर्थिकः ॥ अध्यधैपु- 
खंख्यापरिमाणयोः परथग््रहणात् सख्या न परिमाणम् । असनाम न । वावादति। 
नतेन कतम्” इधष्येतव्पयन्तमिस्यथैः । ठनेति । पूरसु गत्तद्नुष्त्तेरिति भावः। 
आर्वि।ष्वात । "तदह ति, इत्येतस्पयन्तमतिऋान्तेषु "तेन ऋतम्” इत्यादयथंडिवत्यथैः । 
नेभ्किकमिनि । निष्फेण क्रोवमिष्यर्थः, यथयोग ऋातादर्थान्वयः । समाम तु टनेतेति। 
प्रमनिष्कादिशब्दाद्ध्यथः । गेषपूरणेन तद्धाचष्टे--उररपद्वृड स्यादिति । उन्त- 
रपद्स्य आदेरचो धद्धिः स्यादिष्यर्थः । ।जदादारिति ! जिति णिति कित्ति देष्य्थैः। 
परमनेभ्निकि इति । परमनिष्केण कऋीतमिस्यथेः 1 समासत्वाटूडगभावे ओत्सर्भिकघ्न् । 
स्वरे विशेषः । राताच्च ठन्यगावश्ते । आर्हीयेष्वथं षु श्ताद्ठन्यतौ स्तः, न तु 
शतेऽथं इत्यथः । उक्तरसून्रपराप्तकनोऽपवादः । सरुगायाः । तिश्च शच्च तिश्चतौ, ठी 
भन्ते यस्याः सा तिश्चद्न्ता, न तिशदन्ता अतिशदन्ता, दन्द्ग्॑बडुवीहिगमौ नन्- 
तथुरषः । पप्तणकि इति । सप्तत्या क्रीत इत्यथ. । तेन क्रीत स इत उन् । चात्वारि- 
रत्क इति ¦ च्वत्वारिक्ञता कोतमित्यथः । तेन क्रीतम्” इति टञष्ठस्य तक'राव्पर- 
श्वत्किः । वनोरडव। । वतोरिष्यनेन प्रव्ययग्रहणपरिभाषया तदन्त गृह्यते ! कन्नति 
भ्रथमान्तमनुच्त्तम् । वतोः इति पञ्चमी, न्तस्मादिद्युत्तरस्यः इत्ति परिमाषया षष्ट 
न्त भकदपयपि, तदाह -वतन्तादात ।. तावतिक इति ¦ तावता क्रीत इत्यथः । 
ध्यत्तदेतेभ्यः, इति वतुष् , बहुगणवतु, इति संख्याखक्ायां 'सस्याया अतिशदन्तायाः 
इति कन् , तस्य इट् , टिस्वाक्मधयवयवः । कसात् इत्याहु स्पष्टम् । अघ्यधयू्वाद् द्विगो. कि 

असमासे --अरसमासमरं निष्कादिप्त दक् प्रत्यये, येव, कीत अद्धि ्र्थोमे। 
परिभाणा -परिमाणान्तके उत्तर पदक्मे इद्धि दा, भिदादिकं प२े- सज्ञा भौर शाणको 

छोटक । शताच्च - शत खब्दसे श्राहीय, नीत आदि अर्थो ठन् प्रत्यय श्रीर् यत् पर्यय 
हा, यदि रातकरा त्रभिपेथ नही रहे । संख्याया--स्यन्तः रादन्तसे भिन्न सर्यावाचक्ते कन् 
त्यय हो, वादि अर्थ । वतोरिड-खन्तमे विदिव वन् प्रत्ययको इडागम हो, विकरप- 
से । कंसादधिठन्- कंस शब्दसे टियन् प्रत्यय हो, श्राय प्रथत । अर्धाश्च-भ्रधं शब्दे 



५६८ मध्यलिद्धन्तकोभुदी- 

वदू द्विगोल्लुगसंज्ञारा त्र ॥५।१।२८। अभ्यधपूरवीदूदधिगोश्व परस्या्ीयस्य लुक् \ 

ध्यर्धकसम् । सज्ञायां तु-पाश्चकलापिकम् ॥ तेन कोतप् ॥५।१।३७} ठ् , गेषु 
च्छेन कीतं-गौपुच्छिकम् । साप्ततिकम् । ठक् , नेष्किकम् ॥ तस्येश्वरः ।५।१॥ 
७२। सर्व॑भूमिष्रथिवीम्यामणनौ स्तः । श्रनुशतिकादीना चे'ति वृद्धिः । सव॑भूमेरश्वरः- 
सावंभौमः ॥ तदस्य परिमाणम् ॥५।९।५॥ प्रस्थः परिमाणमस्य-परास्थिको 
राशिः (स्तोमे डविधिः)। प्वदश मत्राः परिमाणमस्य पश्चदशः। सोमयागे छन्दोगः 
क्रियमाणा ¶्ृष्ठथादिसक्िक्रा स्वति. स्तोम ॥ पड्किवि शति जिणच्चत्वारिदास्पश्च- 

शास्पषि सक्तव्यशीतिनषतिश्तस् ।॥५।१।५६। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते ॥ 
तदति ।५।१६३। शवेतच्छत्रमहति-श्ेतच्छत्रिक ॥ दण्डादिभ्यो यत् ५ 
४।१।द६द] एनयो यन् । दण्डमर्हति-दण्व्य । अभ्यः ¦ वध्यः ॥ तेन निन्रंतम् । 
५।१।७६। शहा निचत्तत् -श्राहिकमर ॥ इति ठन्ढकोरवधिः ॥ 

"0-80-० -- 

रिति । आयस्यति । ्रव्याक्षत्तिरुभ्यम् । मध्यधक समिति । अध्यारूढमधं यस्मिन् तत् 
भष्यधंम् । श्रादिभ्यो धातुजस्यः इति बहुषीष्ौ पू्॑लण्डे उत्तरपदलोपः । साध 
भिष्यथेः । अध्यर्धेन कसेन कीतमिति विग्रहः । तद्वतां द्विगुः, "संख्याया भतिशवु- 
न्तायाः, इति कन् । तस्यानेन लुगिति भावः । पाञ्चकपालिकम् । पञ्च कपालः परि. 
माणमस्येति विरहे तद्धितार्थः इति द्विगुः, (तद्स्यः इति ठञ् । तदस्य परिमाणम् । 
अस्मिन्न प्रथमान्ताद्यथाविहित भ्रस्ययाः स्युरिव्यथंः। ( हति प्राग्वतीया; ) ॥ 

इति ठजोऽवधि* । 
न नछ-2---~ 

[11 न मा म ~ 

ए्ठिन् प्रत्यय हो उक्त श्रथेम । अध्यघं--्रध्यधे पूवकं प्र मौर द्विसे पर आदींय प्रत्य 

यका लुक ह, श्रसज्ञामे । तेन ऋोचम्--ततीयान्तपे क्रीत प्रथमे यथाविदित ठक्, ठ्ज 

आदि आ्राहीध प्रत्यय हो । तस्येश्वरः--पवंभूसि श्रौर पृथिवी प्रकृतिक ष्यन्तसे अ्रणु 
श्रीर् श्रयं प्रत्यय हों, ईश्वर च्रथमे । तदस्य -- “अस्य परिमाणम्? शस भथमे प्रथमान्तत्ते यथा- 
विष्टिव ठनादि प्रव्ययद्दो। स्तोभे- स्तोम श्रभिधेय हो तो शरस्य परिमाणम्" इतत श्रधर्म 
ध, प्रत्यय दो । पच्छिवि- पक्ति, विति श्रादि दश रूढि शब्द निपतन दयं । 

तद्ति-तीयान्तसे श्रहंति रथं ठन् प्रत्यय हो 1 दृण्डादिभ्यः--दण्डादि प्रकृतिक 

दवितीयान्तसे यत् प्रत्यय दो, श्रहंति र्थे । तेन निष्टंततमू--कालवाचौ तृतीयान्त 

निवृत्त अर्थम ठञ् प्रत्यय हो | 
इसम्रक(र "इन्द मतीः' रीकामे भाह्ीयप्रकरण ससप्त हुषा 

"0८0० 
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तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ।५।१।११५। बहमन तुर्ये ब्राह्मणवत् शरधीते । 
क्रिया चैत् क्रिम् १ युणतुल्येमा भूत् । पुत्रेण तुल्यः स्थूलः ॥ तन्न तस्येव । 

५।९।११६] मथुरायामिव मधुरावतखमने प्राकार । चैतरस्यव चत्रवत् मेतरस्य गावः ॥ 
तस्य भावरत्वतलो ।५।१।११६। प्रकृतिजन्यवोचे प्रकारो जव. ॥ गोभावो गो- 
त्वमर् , गोता ! (सान्तं ज्ञीवम् ) (तलन्तं खियाम् )} श्चा च स्वात् 1५1 १।१२०। 
बह्मणस्त्वः” इत्यतः प्राक् त्वतलावधिकरयेते । श्रपवादे- सह॒ खमवेशार्थमिः 
दम् । चकारो नन्सन्मभ्यापप्रि समावेशार्थं. । छिया माव -खेणन् , सलीलम् , 
छ्ीता । पलम् , पुंस्त्वम् , पुंस्ता ॥ पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वा ।५।११२२ वा- 
वचनमगादिसमात्रेशायम् ॥ र ऋतो दलादेलेघोः ।६।४।१६१। इ्टेमेयस्छ ॥ पि 

र 'हयणवत् । बाहणेन तुर्य श्ाह्यणवत्, इत्यत्र “तेन तुर्य च्छिया चेद्वतिः” इति 
वतो, इृरोषे, सु गे लुकि, ' कत्तद्धितस्मासार चः इति प्रात्तिपदिक्स्वे षौ समागते 
^ तसिलादिष्वाह्ृष्वषु चः, इति अव्ययत्वे, “अव्ययादाप्सुपः, इति सो्ुकि च 
“जाह्यणवच्ः इति भवति । नत्र तस्थेवेनि । तत्रैवेति तस्येवेति चार्थ सक्तम्यन्तात् षष्ठय- 
न्ताश्च वतिः स्यादित्यथैः । प्रकृतिजन्यगोष इन । त्वतटपत्थयौ यत उष्पर्स्येते तस्मा- 
त्प्रकृतिभूतशञ्दाव् भ्यक्छिवो घे जायमाने यत् जास्यादिक विशेषणतया भासते तद्वच. 
क्िविरेषण भावश्चड्देन विवङितमिध्यर्थः । व।वचनमणादिनमावेश्चाय। नि । ए्थुखदुप्र- 
श्ठेतिषु “ई गन्ताच्च डधुपूर्वात्” इत्यणः, चण्डखण्डादिघु गुणवचनरकणष्यजः, 
व।ख्वस्सादिषु वयोवचनषृक्षणस्य अजश्च ओष्सगिकस्य समावेश्षार्थमित्यथः । 
प्रथिमा । अत्र “पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वा” इतीमनि चि, इचो रोप थु इमन्" इति जाते 
“र ऋतो हरूदेरुषोः, इति ऋकारस्य स्थाने रेफादेशे मष्वे, भत्वात् "दे; हति यका. 
रोत्तरवस्युकाररोपे सयोगे 'प्रथिमनू इति जाते, तद्धितान्तव्वास्पातिपदिकववे सौ, 
सोखपि, उपघादी्े नेप च इते श्रथिमाः इति रूपम् । पक्े-भणि सुपो छक, 

तेन तुल्यं तरतीयान्तसे वल्य अर्थम वति प्रत्ययो, नो तुल्यदहदो, वह यदि क्रिया 
रदे तो। तन्न तस्येव--नपम्यन्त ओर ष चम्तपे शवार्थमे वति प्रत्यय हो । ,  , 

तस्य भावः--ष यतसे भाव श्रथ त्व श्रौर तल् प्रत्यय षे तान्तं कलीं--'त 
भत्ययान्त शब्द नपु सकलिग शते ह । तछृन्त~--^तल प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीक्िग होते है 1 

सा च स्वाच्--ह्यणस्त्वः" शस सत्र तक ^त्व' ओर (तल् का धिकार है । 
पृष्वादिञ्यः--थ्वादि प्रक्ृतिक षष्ठयन्त भाव रथंतरं इमनिच्? प्रत्यय हो, विकटपसे । 
र छतो--इलादि लघु ऋकारको ८ आदे चो, इन् › इमनिच् ओर् ईयएनू प्रत्यये 



६०० मभ्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भावकर्मार्थक- 

टेः 1६11 १५५। लोप टेमेयष्ख । ( पथुश्रदुशशङ्शददपरिवृटानादेव र~ 
त्वम् ) । एयोर्माव-प्रथिमा, पाथवम् । म्रदिमा, मार्दवम् ॥ वशंडडादिभ्यः ष्यञ्च 
॥५।१।१२३। चादिभनिच् । शौग्लधम् , शुक्लिमा! दाढथेम् , द्रढिषा ॥ 
गुणएवचनत्राह्मणादम्यः कमेष्ले च ।५।९।१२८४॥ चाद्धावे । जडस्य कमं 

मावो वा-जाडयप् । ब्राह्मण्यम् । श्रकृतिगगोऽयम् ॥ ( चतवं णादीनां स्वाथ 
उपसंख्यानम् ) । चातुवेण्यम् । चातुराघ्नम्यम् । वैस्षयंम् । षाडगुण्यम् \ सेन्यप् । 
साजरिध्यम् । सामीप्यम् । शचौ यम्यम् । प्रेलोक्यमित्यादि ॥ स्ठेनादयन्लोपश्च 
।५।१।१२५। नेति सधघ।तग्रहणम् । स्तेनघ्य भवः कमं वा--रतेयम् ॥ 

सख्युयः; ।५।१।१२६ सख्यम् ॥ कपिन्ञास्योढंक् ॥५।१।२२७। कापेयम् । 
्ञातेयप् ॥ पर्यन्तपुयेहितादिर पो यक् ।५।१।१२८ सैनापत्यम् । पौरोहि- 

- त्यम् । ( राजास ) । राजनशब्दोऽषमासे यकं लभत इत्यथः । राज्ञो भावः 
क ` वा~-राज्यम् । समासे तु ब्राह्मणादितात् ष्यस् , च्राधिराज्यम् ॥ प्राण्खज्ञा- 

भाय्यचो षदधौ, रपरे च भघ्वात् “भगणः,” इति गुभे बवादेशे विमक्तिकायं च 
'्पाथवम्, इतिं । चतुवणांदीनामिति । चतुबणादिभ्यः स्वाथं व्यन् उपसंख्यानमि- 
ध्यथः । स्तेनाचन्ननोपरच । यदिति ष्टः । स्तेनश्ब्दात् षष्टय न्तात् मादे कर्मणि 
चाथं यश्स्यादित्यथः } नेनिरधातव्रदणमिति । नलोपश््चेव्यश्न सेव्यक्छार उच्चारणार्थ 

न मवति। किन्तु नराराकारस्षघानग्रहणमिष्य्थः | स्तेयमिति । स्तेनषटब्दात् यस्म 
व्यये सति नेति सघातस्य खोप इति भावः । राजामे इति । पुरोहित्तादिगणसूत्र- 
मिदम् । राजा असे इति श्डद्ः। स इति समासस्य पराचा संज्ञा) तदाह- राज 
न्छब्द इतिं । राज्यमिति । यकि टिरोपः ये चाभावकमणो › इति प्रकुतिमावस्छु न, 

परे । 2ेः--मघन्ञक रि का लोप हो, इशनाद् उगप्रत्ययक्रे परे। वर्णदटा--व्णबाची 
ओर दृढादि षष्ठवन्नसे भाव अथर ष्ञ् प्रत्यय ओर हमनिच प्रत्यव मीदहो। 

गुणवच्चनवब्राह्यणादिभ्यः--युखो पक्तजेन द्रव्यवाची भौर बाह्यणादि प्रकृतिंक षष्टयन्तसे 
कम॒भ्रौर भाव प्रथने ष्यञ् प्रत्यय इ। । चवतुचणादीनां स्वाथ उपस यानम्--चतुवंणादि 
प्रक्ृतिकं षष्ठ यन्तसे स्वाथमे ष्यञ् प्रत्यय हो । स्तेनाद्यव्--स्तेन प्रकृति षष्ठ यन्तसे भाव 
भौर कमं श्रथ यत् प्रत्यय हो श्रीर स्तेनके नकारा लोप भी हो। सद्यु्यः-- पतति शब्द 
प्रकृतिक षृष्ठयन्तसे भाव श्रौर कमं श्रमे य प्रत्यय हो कपिज्ञात्यो-#पि श्रौर डति 
रूप षष्ठयन्त प्रातिपदिके भाव श्रौर कमं भथ ठक प्रत्यय हो । पद्यन्त~-पत्यन्त रौर 
पुरोहितादि प्रकरृतिक षष्ठ यन्ते भाव श्रीर कर्म॑ यक प्रत्यय हो। राजाऽये--घ्रसमासमें 

राजन् शब्द प्रतिक षष्ठथन्तसे भावकं भर्मं यक् प्रत्यय रो! प्राणण्डजाति~प्रायि- 



ध्रकरणम् ] सुधा-दन्दुमलती-रीकाद्वयोषेता ! ६०१ 

तिवयेोवचनेदूगात्रादिभ्या ऽअ \५।१।१२६ प्राणथनाति--- श्वम् , शोषम् । 
वयोवचनम् ,-कौमारम् ¦ श्ौद्रात्रम् । श्रौत्रम् । सौषएवम् ॥ हौयनन्तयुवा- 
दिभ्याऽख् ।६१९।९२०। देदायनम् ! वदायनम् । यौवनम् । स्थाविरम् ॥ 

< श्रोत्रियस्य यल्ले परश्च ) श्रौत्रम् । कुशलचपलनिपुणगिश्युनकु इलच्ेत्रक्ञ युवा- 
दिष्टे बाद्यणादिषु च पव्वन्ते । कौशल्यम्, कौशनमिव्यादि ॥ इगन्ताच्च ल 

घुपूबात् ।५।१।१३१९। शचेर्भाव" कमं वा-रौचम् । मौनम् ¦ योपघदुगुरू- 

पोत्तमाद्धेञ् ।* 1११२२] रामणीयकम् । श्ाभिधानीयक्षम् ॥ ( खहायाद्धा ) । 

अभावङमणगारिति पयुदासात् । चमा पवन ' अ धको राजा अधिराज प्रादिस- 
भासः। असे इति पयुंदासायगमभवे ब्राह्यणादिष्वःत् ष्य॑ज आधिराञ्यमित्ति रूप. 

मिध्यर्थः । यक्भ्यजोः स्वरे विशेषः । वण्यृञ्जाति । प्राणभुतः-प्राणिनः, तञ्जाि 
चाचिभ्यो वयोविरेषवातचभ्य उद्रात्रादिभ्यश्च षष्ठयन्तेभ्यः मावकमणोः अजित्य- 
थः} प्राणन तीति । रउदाहरणसुचनम् । एव वथोवचनेति । दायनन्त । हायना 

स्तेभ्यः युदादिभ्यश्च षष्ठयन्तेभ्यः भावरुमणोः अण् स्वादितव्यथः । दरायनमिति । 

हिहायनस्य भावः कमं वेति विग्रहः । वयोवचनलक गस्य अजोऽपवाष्टः। एदं त्रेहायन- 
मिति। योपनमिति। अनिति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । प्र त्रयस्येनि । वातिकमिद्म् । 
भ्रोत्रियशञब्दात् षष्ठधन्तात् भावकर्मणोः अण् प्रज्ृतेयं नोपश्रेस्यथः । येति संघात. 
ग्रहणम् । श्रोत्रनिति । हुन्डोऽघीते इत्ययं दुन्दस्शञ्दात् घप्रस्यये तस्य इयादेशे 
प्रक्तेः श्रोच्र इत्यादेशे भ्यस्येति चः इष्यतलोपे श्रोज्चियशब्द्ः । श्रोत्रियस्य भावः 

कम॑ वेव्यर्थे श्रोत्रियश्चञ्छाइगि यकाराकारसघातस्य रोपे रेफादिकारस्य यस्येति चः 
इति रोपे श्रोज्नमिति रूपम् । ह, न्ताच्च । खः पूर्वोऽकयवो यस्येति विग्रहः । पूर्व्वं 
च्व इकवधिकमेव गद्यते, व्याख्यानात् । तथा च लघुः पूर्वो य इक् तदन्तासातिप- 
दिकात् षष्टयन्तात् भावकमंणोरण स्यादिव्यथः ! गुणवचनेध्यादेरपवाद्ः । यो पषात् । 
योपधात् गुरूपोत्तमात् प्रातिपदिकात् षष्ठयन्ताद्धावक्षमंणोवेजित्यथः 1 रामणीयक- 
भिति रमणीयशब्दाद् बुञ्} श्राभिवानीयकभि'त ! अभिधानीयशडडद् बुन् । सहाया- 
न 

जातिवाचो, वयोवाची श्रौर उद्गात्रादि प्रञतिक षष्ठचन्तसे भावकम श्रथेमे अन् प्रत्यय हो । 

हायनान्त--यनान्त ज्र युवादि प्रकृतिक षष्ठधन्तमे भावकम अरप श्रण् प्रत्यय हो 

शनोन्नियस्य--प्रोजिय प्रतिक षष्ठवन्तसे भाव-कमं रथवरं रण प्रत्यय श्रौर् भोत्रियक्गे 
्रञ्विरिष्टभ्यः कालोप भी दो । इगन्तास्व--लघुपुवंक इगन्त षष्टथन्तसे माव~कम अधरम् 
अरण प्रत्यय हो । योपघात्--युरगोत्तम जो .यक्ारोपध, तत्परकरतिक षष्ठयन्तसे साव~कमं 
श्रथमं बुञ् प्रत्यय हो खषहाया--पहाय प्रडरतिक षष्ठ यन्तते भाव-कमे श्रथ ॑बुज् भरत्यय 
हो, विकरपेसे । 



६०२ मध्यसिद्धान्तकोभुदो-- [ पा्चमिक- 

साहास्यम् , साहायकम् ॥ उन्ढमनोज्ञादिभ्यश्च ।५।१।१३२। शेष्योपाध्या- 
यिका । मानोक्ञकम् ॥ इति भावकर्माथेकम्रकरणम् । 

---०<& ~~~ 

अथ पाञ्चामिकप्रकरणम् 
धान्यानां भवने श्चेत्े खञ् ५।२।१। सुद्राना भवनं केव -मौदरीनम् ॥ 

व्रीदिश्यास्येटेक् ।५।२।२। तहेयम् । शालेयम् ॥ यवयवकषष्टिकादत् ।५॥ 
२।३॥ यव्यम् । यवक्यम् । षष्टिक्यम् ॥ विभाषा तिलमषेामभङ्गाणुभ्यः 
।४।२।६। यत्. । पत्ते खन् । तिच्यम् , तेलीनम् । माष्यम् › माषीणम् । उम्यम् , 
छनौमीनम् । मद्ववम् , माङ्गीनम् । शच्रणव्यत् , श्राणवीनम् ॥ तव्लवाीदेः प्यज्ग- 
कर्मपन्नपाच्च उयाननोति । 11२13] स्वदिः पथ्याञ्न्तात् द्वितीयान्तात्छः । सवंपथान् 
प 

देति । बुभिति षः । पत्ते ब्राह्मणादिष्वात् ष्यञ् । दद ननाज्ञारिभ्यश्च । द्वन्द्वात् मनो- 

ज्ञादिभ्यश्च षष्ठयन्तेभ्यः वुजित्यर्थः। रष्योणध्यायिकेति । श्षिष्यश्च उपाध्यायश्चेतिः 
्न्द्र।द्इन्, खीद्व रोकात् । इति नजृस्नजोरधिकारः । 

"0<6-00-“ 

यवयवक । यव, यवक, षरटिक, एभ्य. षष्टयन्तेभ्यो भवने कत्रे वर्स्यादिष्यर्थः। 
खजोऽपवादुः । घान्यानामित्थनुष्रत्तरि्ापि ष्टयेव क्षमथंविमक्छिः। विभाषा तिल । 
तिर, माष, उमा, भङ्ग, जणु पुभ्यो घान्यविशेषवाचिभ्यः वष्ठयन्तेभ्यो यह्वा स्या. 
दित्यथेः । “डमा स्यादतसी छमा? इस्यमरः । चणव्यमिति । अणुधान्यविशेषः । यत्ति 
ओर्गुणः ्वान्तोथिः इतव्यवादेज्ञः । तत्सनोदेः । पथिन् , अङ्ग, कस॑नू , पन्न, पान्न एषां 
समाहार्न्द्रात् पञ्चम्यथं दहितीया । प्रातिषदिकविशेषणरवाच्दन्तविधिः । अरहणव. 

ता भ्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्तीति निषेधस्तु न, केवरानामेषं सवादिषवस्यासम- 

वात् । तदिति तु द्ितीयान्त ग्याप्नोती्यत्रान्वेति । ततश्च तद्वथाप्नोतीरथर्थे सवं. 

शब्दपूर्वपदकेभ्यः पथ्यद्धकर्मपन्रपात्रान्तिभ्यः खः स्यादिव्यथंः फरूति । तदह - सवा- 

हृन्द्-दः द ओर मनाक्ादि प्रक्ृतिक षष्ठ यन्ते भाव-कमे अ्रथमे बुञ् प्रस्यय दो । 

इसप्रकार द न्दूमती" दीका मावकर्माथक प्रठरण समाप इभा । 
०6६०० 

घान्याना--णन्यवाची षष्ठयनासे "सवन क्तेत्रम्" इस श्रध लन् प्रत्यय हो । 

बीहिश्चास्यो--तीहि- शालि प्रकृतिक षष्ठ यन्तप उक्त ( भवन क्षेत्रम् ) भ्रमे ठक् 

प्रत्यय हो ! यवयवक--यवादि षष्ठ यन्ते यत् प्रत्यय दो, उक्त चरथम । 
विभाषा तिल--तिलाद प्रकरतिक षष्ठ यन्तसे उक्त रथम यत् प्रत्यय हो, विकसपसे । 

तष्सवादेः-पथ्याचन्त सर्वादि द्वितीयान्तसे "व्याप्नोति, भरधंमे "छं प्रत्यय दयो । 



भकरणम् ] सखुधा-इन्दुमती-टीकाद्धयोचेत। । द° 
व्यप्रोत्ति-खवेयथीनः । सर्वाङ्गीणः । सर्वकर्मीणः । सर्वपत्रीण" । सर्वपात्रीणः ॥ हैय- 
क्गवीनं संज्ञायाम् ।५।२। २३॥ नवनीते निपातेऽप् ॥ तस्य पाकसूज्ञे पोर्वा- 

दिकशादिभ्यः कुणवजाहच।५।२।२५। पौलूना पाकः--पील्लुकृणः । कर्णस्य मूलं 
कणजाहम् ॥ पल्लात्तिः ।५।२।२५। मूले इत्यनुवत्ते पक्ष्य मूल-यक्षतिः तेन 
वित्तशचुञुपचणणो ।५।२।२६॥ यकारः ्रत्यययोरादौ लुप्तनिर्दिष्टः, तेन चस्य नेत्वम् । 
विया वित्तो-वियाचुचु- । वियाचगः ॥ वेः शालच्छङ्कटचौ 1४।रौर्त क्रिया- 
विशिष्टघाधनवाचक्रातस्वर्थे । विष्तृतम् । विद्ालम् । विशङ्कम् ॥ संप्रोदश्च 
कटच् ।।२।२६ सकटम् । प्रकटम्। उत्कटम् 1 चात्-द्विकयम् ॥ (अलाबुतिल्ञा- 
माभङ्गाभ्येा रजस्युपस्रंख्यानस् ) चलाबूना रजः-श्रलावृूकम् । तिलकटम् ॥ न 1 0 
देरित्यादिना । सव पानात । ऋक्पूः इति सखम्धासान्तः । णस्य ५४कमूल । पाकमूरे 
इति खमाहारदन्दाव् सक्चमी । पाकः परिणामः । द्टचन्तेभ्यः । पीरवादिभ्यः पादे. 
ऽथं णप् कर्णादिभ्यस्तु मूखेऽथें जाहजिस्यथंः 1 कुणपस्तद्धितस्वाच् छकारस्य नेत्सक्ला 
जाहचस्म् जकारस्य प्रयोजनाभावात् नेस्वक्ता ! पक्लात्ति. । मूल इत्यनुवतंन इति । 

पृषसूत्रे पाकमूरु इति समासनिदिष्टस्वेऽप्येकदेश्े स्वरितष्वभ्रतिक्ञानादिति भावः । 
तस्येस्यजुवतंते । पर्शब्दात् षष्टवन्ताव् मुरेऽथं तिग्रस्ययः स्यादिर्य्थंः ॥ तेन वित्तः। 
तृतीयान्तात् वित्तदत्यरथे चुद्पुचणपौ भवत इस्यथं. । वित्तः प्रसिद्धः । चस्य नेवम् ; 
उपदेशो जआादिवष्वाभावादिति भावः ! वे ल्लालच्ब्रदुटचौ । क्रियाविाश्चष्टेति । च्छियाविश्िष्च- 
कार कवा चक्ारस्वाथं शालच् शङ्कटच् भत्ययौ स्त इति याचत्। इदं च भाष्ये स्पष्टम् । 
सरोऽदव क्ट्च । सं, प्र, उत् एभ्यश्च क्रियाविश्चिष्टसाधनवाचिभ्यः स्वायं „कयच् 
स्थादिष्यथः । चाष्टरपि । सकट सहतमित्यर्थः। {नबिडीडतमिति यावत् । -व्कटमिति 
उन्नतमित्यथः । अधिकमिति यावत् । रूढशब्दा एते कथच्ित् व्युस्पाध्याः । अना- 
बूनिलेति! अलाबू , तिर, उमा, सङ्गा इत्येभ्यः षष्ठयन्तेभ्यो रजसि ।जभिधेये कटचः 

हेयङ्घवीनं--न वनीन श्रथ 'हैयद्धत्रीनमः यह निपातन हो 

नोटः- ह्योगोदोहस्य विकारो हैेयज्ग वीनम् । यइ! "द्योगोदोई'को 'दियङ्ग' ्रदेश्च श्रीर 
खञ्? प्रत्यय नि जतन दोना है) छ 

तस्य पाक-मूदधे--पील्वादि षष्ठथन्तक्े णक अथमे कुणप्? प्रस्य हो भ्रौ कादि 
षष्ठयन्तसे मृल श्रथेमं जाहच्! प्रत्यय हो । प्लात्तिः-ष्ठयन्त पक्ष शब्दस मूल श्रथ 
(तिः प्रप्य हो । तेन वित्त--तृतीयान्तम वित्त रथम चुचुष् ओर चणप् प्रत्यय हो । 

वेः ् ाङ्च्--क्रियाविशि् साधन ( कारक ) वाचक "वि, शम्दसे शालच् प्रत्यय श्रौर 
शंकस्च् प्रत्यय हो, स्वधमे | सम्प्रोद्श्च--क्रियाविश्ि् कारक वाची सम्, प्रश्रौर उत् फे 
कटच् प्रत्यय हो, स्वाथमे । ङाद--षष्ठयन्त श्रलावू सदिसे वय् प्रत्यय हो, रज छरथैमे 1 



६०४ मध्यसिदन्तकोभुदौ- [ पा्चनिक- 

( गोषठजादयः स्थानादिषु पशुना प्यः } गवां स्थानं-गोगेोष्टम् ॥ ( संघाते 
कटच् ) । वीना संघातः-श्विकट- ॥ ( विस्तारे एड ) श्रविपटः ॥ ( द्धिस्वे 
गेयुगच ) दावुष्नौ-उष्ट्गोधगम् ८ षटस्मे षडगवच ) । श्रश्वषहवम् ॥ 
{ स्नेहे तेल च ) तिलटेलम् । सर्षपतैलम् ॥ %द{त्कुःडार्डच ।५।२।२०। चात् क- 
उच् । चवेह्टटारः । दकट ॥ नते नासिकायाः संज्ञायां रीट्डनारञ्श- 
टचः ।५1२।३९१। शव्रादित्येव । नतं नमनम् , नासिक्राया नतम्-स्रवरीरम् । 
श्मवनारम् । अवभ्रटम् । तयोयगाननासिक्ता श्रवरीया । पुरषोऽप्यवरीर- ॥ ङफाधिभ्यां 

उपसस्यानमिद्यथेः। विकारप्रव्ययानामपवःदोऽयम् । रजः चृण॑रेणुः । गोठ नादय 
शि । पशुनामभ्यः स्थानादिष्वरथेवु गोष्जादयः प्रस्यया वक्छव्या इव्यर्थः । गो 
जादीनां प्रत्ययानां स्थानादीना् चार्थानां प्रद्वनपराणि ( सघाते कटच् ) इत्या. 
दीनि श्लाकरश्चाकिनाः शिस्यन्तानि षडवातिकानि । तेषु चतुषु पश्युनामभ्य हव्यनु 
वतते । अप्रहतादयवः समूहः सधातः, प्रदतावयवस्तु विस्तारः । दत्व इति । प्रक 
त्यथगतष्टित्व इत्यर्थः । इ वुष्टरौ उष्टरगोयुयम् इति । हथवयवकखघाताभिप्रायमेक- 
वचनम् । द्वय युग्वमिस्यादिवत् । ध्वाक्ुशरस्च । क्ियाविश्ञिष्टसाधनवाचकादवा- 

श्स्वाथं कुटारष्च स्यादित्यर्थः । श्रवङुटार श्नि । अवाचीने विद्यमानादवात् टारवि 
भवकुटार इतिरूपम् । नने नसिकाया । श्रवादित्यवेमि । अवकश्णञदात् नासिकाया 
अव नतेऽथं दीटच » नाटच् , टच् , एते प्रययाः स्युरि्यथः । “णम प्रह्वे,” इति 
कोभवि क्तप्रत्यये नत चष्द् इध्यमित्रेस्याह -नत नमनमिति । प्रह्वस्वमित्यर्थः। ननु 

यदि नासिकायाः नमनमवरीटं तर्हिं अवटीया नासिकेति कथमित्यत आह-तयोगः- 
दिति! नमनयोगात्तत्न डाष्णिकभमिति भावः । पुरूषोऽप्यवटीट इनि । वादश्ञनासिका- 
थोगादिवि भावः। उपाधिभ्याम् । उप, अधि आभ्यां यथासर्यमासन्नास्ठयोवंतं. 
मानाभ्यां स्वार्थ स्यकन्परस्ययः स्यादिस्यर्थः । भासन्नं समीपम् । * आरूढम्-उस्चम् । 

गा्टजादुयः--पशुनामादि प्रक्रातक षष््यन्तस स्थानादि भ्र्थोमे गोष्ठजादि प्रत्यय इ । 

संधादे--पशुनामादि प्रङ्तिक षष्ठयन्त सधात श्रं कथ्च् प्रत्यय हो । 
विस्तारे -प्शुनामादि प्रक्रृतिक ष्ठयन्तसे विस्तार अथमं परच् प्रत्यय हो। 
दिष्वे गोयुगच् -पशुनामादि प्रकृतिक षष्ट न्तसे षत्व भ्रथंम षटगव च् प्रत्यय हो । 
स्नेहे तेखच्--षष्टयन्तसे स्नेह श्रथम तेलच् प्रत्यय शो । भवास्कुरा--क्रियाविश्िष्ट 

कारकवाची अव शब्दने करुयरच प्रत्यय भौर करच प्रत्यय हो । नते नाखि~--नासिकाका 
जमन श्रथ विद्यमान भ्रव शब्दे दीट्च् , नाय्च् श्रीर ्रटच प्रत्यय हो, स्वाथ । 

खपाधिभ्या--प्रासन्न ( समीपवणीं ) भीर श्रारूढ (उपरि वतमान ) भ्म उप श्रीर् 



प्रकरणम् ] खधा-इन्दुमती-रीकादयोपेता । ६०५ 

त्यकश्नासन्नारूढयेः । ५।२।३७] पवेतस्यासन्ं स्थलम्-उपत्यका । अर्द स्यलम्~ 

अधित्यका ॥ कमंशि घंटा-ऽठच् ।५।२।३५॥ कमंमि घटते इति-कमंढ ॥ तदस्य 
संजातं तारकादिभ्य इतच् ॥५।२।३द तारकाः संजाता श्रस्य-तारकितं 
नभः । पण्डितः । अङ्ृतिगणोऽयम् ॥ प्रभाये डयसजदतस्नञज्मात्रचः ॥५।२ 
२७} ऊर भरमाणमतस्य-ऊरटयतसप् , ऊरुदघद् , ऊरुमात्रम् । 

"प्रथमश्च द्वितीयश्च उष्वेमाने मते मम। 
ऊष्वमानं किल्ञेन्पानं परिमणं तु सनेउः। 
श्यायानस्त॒ प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्या तु सवेतःः ।॥ ४ ॥ 

पुरुष स्तिभ्यामण च ।५।०।३२८। पुरषः प्रमाणमस्य-पौरंषम्, पुरुषदयसम् 
तजसो 

उपत्यका, श्रषित्यकेति ¦ खीत्व रोकात् । भन्न श्रष्ययस्थाक्ः इति इचवतु 
न, श्यकनश्व इद्युक्तः । कमण द्योऽटच । सप्तम्यन्तात् कमन्डञ्दात् घट ₹इत्यर्थैः 
अटख्स्यादिव्यथंः । घटक्षब्द्स्य छरशशशपर्यायस्वञ्चम वारयति समख घटनं इति । 
व्याप्रियत इत्यथः । तथाचात्र घरजञब्दो यौगिको घटमाने वतत इति भावः । कम॑ 
इति । अर्चि "नस्तद्धिते" इति टिरोपः। अटचि उरस्य अङ्धाष्परत्वाभावाद्कादेश्- 
भाव इत्ति मावः । पुरषहस्तिम्यामण् च । उच्छविषये इति शेषः! चात् द्वयस्षजाद्- 

अथि छब्दसे त्यकन् प्रत्यय हो, स्वाथ । कर्मणि घटो--कमन् शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त 
“वटतः श्रथ टच् अत्यय इहो । हद्रय--ता<का।द प्रङ्ृतिक प्रथमान्तपदसे शरस्य स जातम्? 

श्रथ इतच् प्रत्यय शे भरमाणे- प्रमाण अर्थते वतमान प्रमान्तपदस्े शरस्यः इरः 
षष्टयथसे निदिष्ट प्रमेय अर्थम द्र यक्षच् , दघ्नच् शौर माच्च प्रत्यय हों। 

प्रथमश्च प्रथम ( द्वयसच् प्रस्य ) शर इतीय { दस्तच् प्रत्यय ) उध्व॑ान ( ऊचादरे 
नापना ) श्रथेमे ्ी हो-रेस्ा मेया ( ययक्रार का) मतदहे। 

इर्वमान किलोन्मानं षछष्बमानः या (उन्मान ये दोनों नाम छचाईते 
नापनेका है । परिभाणान्तु सवतः- जो सभ तरहसे याने पातादिर्भ भर-भर कर श्रथवा 
सेर, परेरी श्रादिसे तौलकर या लकड श्रादिसे नदी, त्ालाव श्रादिर्मे जलादिका धाह लेकर 

नापा जाय, चसे परिमाण कहते हं। आयामस्तु प्रमाणं स्यात्-त्रायाम = लम्बाई 
चौडाई श्रादि का नाप प्रमाणः कटलातादै। जेसे--एक हाथ) दो हाथ, पक लग्गी, दो 
लग्गी श्रादि 1 सक्या बाह्या तु सर्वतः शौर इन सवते संख्या ( गिनती ) भिन्न है । 

नोधः--उपयुक्तसे सिद्ध इश्ा फ मात्रच् प्रत्यय प्रमाण श्रमं अर्थात् परिन्छैक मात्रे 
दो रौर यसच् तया दघ्नच्? प्रत्यय ऊध्वेमान या उन्मान चरथ ही हो । 

पुरूष--प्रमाणोपायिक पुरुष श्रौर हस्तिन् शब्दे श्रस्य (षष्ठयथं ) मेँ अणु प्रत्यय हो 



ह०दे पध्यखिद्धान्तकोसुदी-- [ पा्रमिक- 

हास्तिनम्, दस्तिद्रयसम्॥ य त्तदेतेभ्यःपरिमाखे वतुप् ५।२।३६। यत्परिमाणमस्य 
यावान् । तावान् । एनावान् ) किमिद भ्यां के घः ५२2० चराभ्यां वतुख्वस्य च 
धः ॥ इदेकिमेरीश् की ।६।३।६०। दगदृशवतुषु । कियान् ॥ किमः संख्याप- 
रिमारे उति च ।५ रोर चद्रतुप, तस्य चषः। का सख्या येषां ते-कति । 
कियन्तः ॥ संख्याया श्चवयवे तयप् ।५।२}६२] प्च त्रवयवां अस्य प्तयं दार ॥ 
डित्रिभ्या तयस्यायञ्वा 11 २।४३। दयम् , द्वितयम् । त्रयम् , धितयम् ॥ उभा- 
द्दा्चो नित्यम् ॥शे२। +| उमशब्दात्तयपोऽयच् स्यात् , स चायुदात्तः । उभ- 
यम् ॥ ठद्स्मिन्नधिकमिति दश्ान्ताङ्ः ।५।२।४२ एकादश अधिका ्रस्मिन्- 
एकादशम् । { शतसखदस्यगोरेतरेष्यते ) } नेह.-एकादश अधिका अस्यां विंशतौ । 
(उकतिप्रत्ययाथयोः समानजातीयस्व एवेष्यते) नेह,-एकादश माषा श्धिका 
्रहिमन खवणंशते ॥ शदन्त[विदातेश्च ।५ २।४६। डः स्यादुक्तऽ्यै । त्रिशदधि- 

यश्जयः । तदस्मिन्नधिकम् तद्धिकमद्मिन् इति विग्रहे प्रथमान्तात् दशन् शब्शा 

न्तात् घभासात् अस्मिन्निस्य्थं डप्रस्ययः स्यादिव्यथंः । प्रष्ययविधो तदन्तविधि. 
प्रतिषेघादुन्तग्र्णम् । अत एव निदेशात् पञ्चम्यर्थे सष्ठमोत्याहुः । एकादश्च अधिकाः 
श्रसिमिन्तिति ; अस्मादिष्यथैः । अस्मिन् उपश्ट्ष्टा इति वा । श्दन्तविश्चतेदच । शेष- 
पूरणेन सूत्र बयाचष्टे-द. स्य'दक्तेऽयं इत । दशान्तस्वामावाव् पू्वेणाप्रा्ठिः । तरिश 

श्र चकारात् हयसच् , दष्नच, तथा मात्रच् प्रस्यय भी दीं! यत्तदेतेभ्यः--परिमाणे- 

पाथिक यत्, तत् भ्रौर पतत् शब्दोपि श्रस्य अर्थे वतुप् प्रत्यय दहो । किमिदम्या--परिमा- 

सोपाधिक करिम् शब्द श्रौर इदम् शब्दसे वतुप् प्रत्यय र्हा ्रौर वतुपकरे वकारको धकार शे। 

हद किमो-श्दम् राब्दको “देशः देम शौर किम् शब्दको “ओओ आदेश हो, टक् 

दृश श्रीर बतु (प्) प्रस्ययक्रे परे! ष्मः संख्या--पतख्या त्रा परिमाण ( पर्च्लिद-्यत्ता ) 
विषयक प्रदन श्रथेमें वतमान किम् शब्दस उति प्रत्यय हो मीर चकारात् वतुप प्रत्यय रौर 
वतुपुके वकारको धक्रार भी हो । सखू्याया--सरवयवर्भे वतमान जो संख्या तद्वा चक प्रथमान्त 

समर्थसे षषठयथंमे तयप् प्रत्यय हो । द्विजिभ्धां--दवि शरोर चि से पर तयप॒को श्रयच् श्रादेश्च 
डो, विकते । उभादुद्ाचतो--उम शब्दके पर॒ तयपृको नित्य ही भ्रयच् आदेश हो श्रौर 
दह श्रयच् श्राचुदात्त हो । 

वदरिमन्रधि--“्रस्मिन्? अथर दशन् शब्दान्न प्रफ़तिक प्रथमान्तुसे “ड प्रत्यय हो, 
खो प्रथमान्त है, वह यदि धिक रहे तो । क्षतसहस्रयोः--शत या सदच् ही जव प्रत्याथं 
दो, तव ही 'ड' प्रत्यय इष्ठ होता रै ! ्रङ्कति- परक्ृत्यथ श्रौर प्रस्ययाथेका समान जातीय 
दोन पर हयी यह 'ड' प्रत्यय इ होता हे, अन्यत्र नहीं । क्ञदुन्त~-शदन्त श्रौर विश्यति प्रकृति 



श्रकरणम् ] सुधा-इन्दुपतो-रीखाद्वयोचेता । ६०७ 

का श्रस्मिन् च्रिशं शतम् । विशम् ॥ तस्य पुरो डट् ।५।२॥४८ संख्याया 
इत्येव । एकादशाना पूरणः-एकादशः ॥ नान्ता संख्यादेमंर् 1५ रा४ बटो 
मडागमः ! पष्वाना पूरणः-पश्चम । नान्तात्किम् १ विश । असल्यादेः किम् १ 
एकादशः ४ षट्कतिकतिपयचलुरां थुक् ।५1२।५१। डटि । षण्णा पूरणः- 
षष्टः ! कतिथः । कतिपयशब्दस्यासंख्या्वेऽपि शरत एव ज्ञापकात् डट । कतिपयथः । 
चतुथः ॥ ( चतुरश्छयतावाद्यत्तरलापश्च ) । तुरीयः, तुयः ॥ बह्ुपुग- 
गणसङ्गस्य तिथुक् ।५।२।८२ डरिः-वहुतिथः ॥ वतोरिथुक् 1५।२।५३॥ 
डटि,-यावत्तिथः ॥ द्वेस्तीयः ॥५।२।५४८। उरोऽपवादः । द्यो- पूरणः-द्वितीयः ५ 
जः सप्रसारख च ॥५।२।५५॥ तृतीयः । इह हलः इति दीर्घो न! द्वितीयतृतीयेति 
निर्देशात् ॥ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् ।५।२।५६॥ एभ्यो उटरस्तमडागमो 
वास्यात् । विशत्तितमः, विंशः । एकविशतितमः, एकविशः ॥ नित्य राता- 
दिम साचेमासरसंदव्सराच ।५।२।४७ शतष्य प्रणः-शततमः । मासादेरत 
न 
भिति । डे सति “2: इति टिरोप,. । {शाना विशतिः असिमिन्नधिका इति विग्रहः 
चतुर इति। ऋतिकमिद्म् । चतुरश्ञाञ्डात् षष्ठवन्तात् पूरणे छयतौ स्तः । नवक्षरस्य 
लोपदवेति। च इति संघातस्य लोपश्वेत्यथेः । वहपूगनग । वहू, पूग, गण, संघ 
एषां डटि तिथुगागमः स्यादिस्वथः । ककार इत्। उकार उच्चारणार्थः । किच्वा. 
दन्प्यादचः परः। वनोरिथुक्। उटीनि । बतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात् डरीत्यथः। 
यावतिथ हति । यावतां पूरण इति विग्रहः । "बह्गणेति सख्यास्वाद् तस्य 
पूरणे इति डदि प्रङृतेरिशुक् । चिच्चत्यादिग्यस्मडन्य० ! तमटि टकार इत् , सकारा- 
दकार उश्चारणाथेः 1 नित्य रानादिमासाधमासमनग्त्सः- ` शतादिभ्यः मास्ताव् 

अर्धमाताव् सवस्सराच्च परस्य इटो नित्यं तमडागमः स्यादिष्यथः। 

प्रथमान्तसे “डः प्रत्यय हो, अस्मिन् अथिकम्ः इस +थमे। तस्य पूरणे--सख्येया- 
थक सख्यावाची षष्ठयन्त पूरण ( श्रवयव ) श्रथ ष्ट, प्रघ्यय दो ¦ नान्तादस्त~-सं- 
ख्यादि जो नान्त संख्यावाची, उससे पर “उद्! को मट्का आगमद्ो। बद्कति--षट् 
भादिको थुक्का आगम हो, टके परे । चतुरश्छु--चतुर म्रक्ृनिव ष्टयन्त समधते छ 
भत्यय श्रौर "वत् ग्रस्य हो तथा चतुरे भायक्षर--चतारका लोप भ॑ २) । बहुपुथ-ब्हु 
भादिको विशुकुश्चा श्रागम्र हो डय् पएरे, वातोरथुक्--वदप्. मस्ययान को ध्युक् का 
श्रागम हो डट् के परे । ह्ंस्तीयः-- दिः शब्दम्रकृतिक पष्ट यन्तस्षे तीय भ्रत्यय हो, पूरण 
भथ ! शेः सम्प्र--तरिः शब्दप्रकृनिक ष्यन्तमे तीय प्रत्यय हो श्रौर श्वेः को सप्रसारण 
भी हो, पूरण श्रथ ! विशस्या--विश्चव्यादिते पर “बट् को (तमट> श्राग"' हो, विकल्पे । 

नित्यं शतादि--शताटि, मासः श्रषेमास्त श्रौर संव्सग्से पर उटको नित्यदीतमर् 



०८ मध्यखिडान्तकौसुदी - [ पा्मिक- 

एव ज्ञापकात् चद् । माठतमः ॥ षष्टयादेश्चासंख्यादेञ । ५।२।१द षष्टितमः \ 
संख्या देसु (विशस्यादिभ्यः इति विकल्प एव । एकषष्टः, एकषष्टितमः ॥ मतौ चुः 
सूक्तसाम्नोः ।५।२।५६। मतय छः । श्रच्छवाकशन्दो ऽस्मिन्स्ति-अच्छावाकीयं 
स्तम् । वारवन्तीयं साम श्रोज्रियश््ुन्दो ऽघीते।५।२।८४। भ्रो्नियः। वा" इत्यनु- 
वरत्तः-छान्दसः ॥ श्राद्धमनेन सुक्तमिनिठनौ ।५।२।८५॥ श्रादौ, श्राद्धिकः ॥ 
पूवादिनिः 1५ रोरद्। पूं कृतमनेन पूर्वी ॥ सपूर्वाच्च ।५।२।८७, करतपू ॥ 
इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८त) इष्टमनन~इशी ! अनीती ॥ अरनुपयन्वेषठा ॥५।२।६०} 

(८ ५०१५५ 

मासतम इनि । मासस्य पूरणः अधेमापादिरवयवः । पष्टयदेरेनाससूयादे । असल्या- 
पवत् षष्टयादेः परस्य डटो निस्य तमडागमः स्यादित्यर्थ. । भ्विशृव्यादिभ्यःः इति 
विकल्पस्यापवाद्ः । एव ष--पकषष्िम । सख्यादित्वान्निव्यस्य तमरोऽभवे भ्विक्चः 
ष्याद्ग्यः, इत्ति डटस्तमडविकव्पः। तमडभावे डटि यस्येति चः इति इकारे 
पक्ष इति रूपय । मतो च्छ. सक्तनाम्नोः । मतुशब्डो मत्वर्थे छाक्तणिक इत्याह-- 
मत्वं इति । श्रच्छावाकीय सुक्तम्! अच्छावाकश्चब्दुः अस्यास्ति अस्मिन्नस्तीति वा 
विग्रहः । जच्चावाकश्चडदयुक्तभित्यथः। अन्डुवाकशञ्शत् शब्दस्वरूपपराव् प्रथ. 
मान्ताच्छः | वारवन्गीय सामेनि , अश्वं नस्वा वारवन्तमित्यस्या छच्यभ्युढमिस्यर्थः \ 
एवमस्यवामीयमित्यपि । अस्य वामस्ये्यस्य एकादेशानुकरणमस्यवामेति। 
तस्माच्डुः । अस्यवापरुब्दसयुच्छमिष्यथः । प्रङतिवदजुकरणमिरयस्यानित्स्वात् सुपो 
लक् । श्राद्धमनेन । प्रथमान्तात् श्राद्धशब्दात् शुक्तमनेनेत्य्थ इनिरनौ स्त दृप्यः! 
आद्साघनद्रभ्ये श्राद्वशञद; लान्नणिकः। हइनिप्रस्यये नकारादिष्टार उच्चारणार्थः । 
श्रनुपधन्वेष्टा । पदस्य पश्चादयुपदम् । पमदर्थं अव्ययीभावः । सक्तम्या अग्भादः; 

भगम हो । षधष्टादैः--भसख्यादि जो षष्टय.दि संख्यावाचक शब्द, उनते प्रर उट् को 
नित्य ही तमट् का श्रागम हो । मतौ च~--पक्त श्रौर साम चरभिषेय हो तो, प्रातिपदिके, 
मत्व्थमे छ प्रत्यय ह्यो । श्रोच्चिय--'चन्द)ऽधीतैः इस श्रथ्मे श्रोधियन् यह निपातन हो 
८ भोत्रियन्? का नकार स्वराथं है) श्राद्धमनेन सुक्तोपाधिक प्रथमान्त भाद श्ब्दसे 
श्रनेनः रथम हनि श्रौर ठन् प्रत्यय हो । 

पूर्वादिनिः--“तरनेन इतम्? इस अथं पूवं शष्दसे इनि प्रत्यय हो । 
सपूवाश्च--सपुवक पूर्वान्त प्रातिपदिकसे "भेन कृतम्” इस भर्म इनि प्रत्यय हो । 
इष्टादिभ्यः--इटादिसे अनेन श्रथेमं इनि प्रत्यय हो । 
अनुपद्य~--भ्रनपद शब्दत अन्वेष्टा अ्रथरमे इनि प्रत्यय निपातन हो । 



करणम् ] सुया -दृन्दुमती-टीकषाद्धयेपिता। ६०६ 

अनुपदमन्वेष्टा -श्रनुपदी मवान् ॥ सा्तादुद्ष्ठरि संज्ञायाम् ॥५।२।६१। 
साक्षादुद्र्टा- साक्षी । इति पाश्वमिकम्रकरणम् । 

=-0--9-८८--~ 

अथ मत्वर्थायप्रकरणम् । 
तदस्यारूश्यस्मिन्निति मठप्।५।२)६७। गाघोऽल्यासिमन्वा सन्ति-गोमान् ५ 

तसो मत्वथं 1 १।५१६॥ तान्तसान्तौ भसंजञौ स्तो मत्वयै प्रत्यये परे। वसोः सभरसा- 
रणम् । विदुष्मान् । गुरवचनेभ्यो मतुपो जुनिष्ठः । शुदे गुणोऽस्यास्ति-ुक्नः पटः 
क्ष्णः ॥ प्रशिस्थाद्ने जन्यतरस्याप् ।५।२।६४। चु डाल, चूडावान् । 
धञुपद्मिस्यस्मात् भअन्वेष्टरि अथं इनिप्र्ययो निषाद्यते। साक्लाद्द्रधटरि संदयायाम् । 
साक्तादिष्यव्ययस् , इह शम्दस्वसूपपरमर लुप्षपश्चमीकम् 1 साह्तादिष्यभ्ययाव् द्रष्टः 
यथं इनिः स्यादित्यर्थः । साक्षानि। यः क्भंणि स्वथं न व्याप्रियते, किन्तु कम॑ 
क्रियमाण पश्यति, सोऽयं सारीष्युश्यते । सारादित्यव्ययादिनिः भरस्ययः 'अभ्ययानां 
भमात्रे इति रोषः । इति पाचिका, । 

0-9-0० 

तदस्यास्त्यरिमन्निति मतुप् । तदिति प्रथमासमथविभक्छिः । अस्यासिमिन्निति 
मरस्ययाथंः ! भस्तीति प्रङत्तिविरोषणसम् । इतिकरणो विवदार्थः । तदिति प्रथमा. 
समथादुस्येति षष्ठययं अस्मिन्निति सक्षम्यर्थे वा मतुप् प्रस्ययो भवति, यत्तस्मथमा- 
समथमस्ति चेत्तद्धवति । धस्त्यथो पाथिकं चे्तद्धवतीष्यर्थः । “्भूमनिन्दाप्रशसासु 
निस्ययोगेऽत्िश्चायने । संसर्गेऽस्ति विवक्तायां भवन्ति मतुबादयः” । भुभ्नि तावत्- 
गोमान् । निन्दायाम् -कुष्टी । प्रश्सरायां ~ रूपवती कन्या । निष्ययोगे -रीरिणो 
छाः । अतिकश्चायने-उद्रिणी कन्या । समर्गे-दण्डी । अस्तिविवक्तायाम्-जस्तिमाय् । 
गोमान् । गावोऽस्यार्मिन्वा सन्ति गोमान् इत्यत्र ^तद्स्यास्ू्यस्मिन्निति मतुप्» 
इति मतुपि, उपो रोपे सुपो कि सौ च "गोमत् सुः इति जाते “भस्वसन्तस्यग 
इस्युपधादीघस्वे “उगिदचाम्? इति नुमि उमो रूपै 'मोमनन् तू सुः इति जाते 

सादाद्~~साक्तात्, इम अन्धयते द्रष्टा अथय इनि प्रत्थय हो, सन्ञा गम्यद्ान् रहने प्र। 

इसप्रकार “श्दुमती' टीकारमे पांचमिक भ्रक्स्ण समाप्त इ्ा। 
"~~ 00~~ 

तद्स्यास्स्यदिमन्---त्रस्त्य्थे गिक प्रथमान्तस्ते भ्रस्य श्रौर स्मिन् अथि सतुप्. 

त्यय हो ' तसौ--तकारन्त ओओौर सकारान्तकी भसज्ञा हो, मसवथय प्रत्ये परे । 
गुणवचने--गुखवा चक्रसे पर मदुपका छ् हो 1 प्राणिस्था--प्रासिस्थय श्रादन्तते 
३६ म> 



६१० मध्यसिदान्तकोसुदी- [ मस्र्थाय- 

प्राणिस्थार्किम् १ शिखावान्दीपः । प्रारायङ्गादेव | नेह,-मेधावान् ॥ सिध्रादिभ्यश्च 
॥४।२।& 4 लज्वा । सिध्मलः, सिध्मवान् । ( वातदन्तबलललाटखानाप्ङ् च ) । 
वातूलः । दन्तूलः । बलूलः 1 ललादलः ॥ वत्सांसाभ्यां कामवल्ते ।५।२।६८। 
लज्वा यथाय कामवति बलवति चार्थे । वत्सलः । सलः ॥ प्तनादिल्लच्ख 
॥५।२।६६। चाह्लच् । अन्यतरस्या ग्रहण मतुष्ठमुचयाथमनुवतंते । फेनिलः, फेनलः , 
केनवन् ॥ लोम्रादिपामादिपिच्डादिभ्यः शनेलचः ।५।२।१०० लोमा 
दिभ्य शः,-लोमशः लोमवान् । रोमशः, रोमवान् । पामादिभ्यो नः,-पासनः । 

( अह्वात्कस्याणे )1 अङ्गना ॥ ( लदस्या शच्च ) । लदमणः ॥ ( पिच्छा दिभ्य 
इलच् ) पिच्छिलः, पिच्छवान् । उरसिल-, उरस्वान् ॥ प्रज्ञाश्रदाचाभ्यो 
शः ॥५।२।१०१। श्राज्ञो व्याकरयो । प्राज्ञा । श्राद्धः । श्राचेः ! ( चृत्तश्च ) वातः ॥ 

सोरूपि ““संथोगान्तस्य छोपः,+ इति तखोपे च कते "गोमान्, इति । रिध्म।दभ्यश्च । 
ल्वा इनि । मध्वथं इति शेषः । वातदन्तवलललाटानामूङ् चेत ॒  सिध्यधदिगणसून्रमि- 

्म्। एभ्यो रुच प्रज्तेरूड वादेशः। ङकारस्तु आदेश्षस्वसुचना्थंः । अन्यथा प्रत्ययत्व 
श्चङ्का स्यात् । वातकरूः । एवं दन्तरः, बद्धः, रकारः । वत्तांघ्ाग्या कामश्ले । लच् 
स्यादिति । मस्व इति दोवः । कामबलशब्दौ तदतति काडणिकावित्यमिभरस्याह-~- 
कासवति बलवति चेत । फनादिलच । मश्वं इति शेषः । चा जति ' सनिहितस्वादिति 
आवः । नन्वेवं सति मतुप नेव स्थादिव्यत्त आष्ट--अन्यतरस्यायदखमित । स्षिभ्यादि 

सूत्रे व्याख्यातमिदम् । प्रज्ञाभद्घाचाभ्यो ख. । ग्रज्ञा, शद्धा, शर्वा एभ्यो मत्वे 
णप्रस्ययः श्यादिष्यर्थः । प्राज्ञो व्याकरणे इति । प्रज्ञानं प्रजा । सखियामिव्यधिकारे प्रू. 
कात् ज्ञाघातोः 'भातश्चोपस्भे' इति भवे अद् । भक्षा अस्यास्तीति विग्रहः । श्राद्ध- 
शति ¦ श्रद्धा भस्यास्तीति विग्रहः । च्राच इति , भचा अस्यास्तीति विग्रहः । दृत्तेऽचेति। 

गृछर्थमे च प्रत्ययं हो, विकलपत्ते । प्राण्यङ्ञा--प्राण्यज् वाचक प्रारिस्थ श्रादन्तमे ही 

पूर्वोक्त लच् प्रत्यय हो । सिध्मा--सिष्पादिमे लच् प्रस्यय हो, मतवथमें । वातद्न्त--वातत, 
दन्त श्रादिसे लच प्रस्ययश्रीर ऊङूका श्रागम हो, विकल्पने, वश्छा--वत्म भौर भ्र 

से लच्च् प्रत्यय हो । क्रमे यदि कामवान् श्रीर् बलवान् श्रथं गम्यमान रहे । 
फेनादि--फेनते लच् प्रत्यय ओर चकारात् लच् प्रत्यय भी हो, विकल्पने ( विकरप 

पदमे मतुप हो) रोमादि--मत्व्थमं लोमादिसे शा प्रत्यय, पामादिमे शन" प्रत्यय शौर 

पिच्छादिमे हलक, प्रत्यय श्रीर् मतुप भीहो। अंगात्--त्रग शन्दमे (नः मरत्यय ह्यो 

कल्याण श्र्थप॑ । छच्म्या--लद्मी शब्दसे "न, प्रत्यय हो शरीर लब्दमीको श्रारान्त श्रादैश्च 
भी हो । पिश्छा---पिच्छादिसे इलच् प्रत्यय हो । प्रज्ञाभद्धा - परज्ञारिसे मत्वथर्मे ण॒ प्रत्यय 
भौर मतुप् भ। हो । घत्तश्च~-वृत्तिते मी मखथम ण प्रत्यय भौर चकारात् सतुप्. भी शे । 



प्रकरणम् ] सुधानहन्दुमतो-रीकाद्वयोपेता । ६११ 

तपःसहस्नाभ्यां विनीनी ।५।२।१०२} विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणायेः ॥ 
तपस्वी ! सही ॥ श्रण् च ।५।२।१०३। तापसः । साद" ॥ (ज्योरंस्वादिभ्य 
उपसंख्यानम् } ज्यौत्लः । तामिख. ॥ सिकताशकरञ्यां च ।५।२।१०४७। 

सैकतो घटः! शार्करः ॥ देके लविल्षचो च ।भ।२।१०६८ चादण् सतुप् च । 
सिकताः सन्त्यक्मिन्देशे-सिकता-, सिकतिल", संकतः, सिकतावान् \ एवं शक्रा 

इत्यादि ॥ दन्त उन्न्ठ उर्व !५।०९०६। उन्नता दन्ता श्रस्य-दन्तुरः ॥ ऊष 

षिमुष्कमघों रः ।५।२।१०७] ऊषर ! उषिर' । सुष्कोऽण्डः, मुष्करः ¦ मधुरः । 

चातिंकमिदम् । मत्वं णप्रस्यय इति शेषः । वातं डि ¦ शृत्तिरस्यास्तीत्ति विग्रहः । 
तपस्या विनीनी ' दविनिश्च इनिश्चेति न्द्वः । मत्वं इति शेषः । यथासंख्यम. 
न्वयः । विनिप्रत्यये इनि प्रस्यये च नकारादिक्ारौ उच्चारणार्थ । ननु नकारयोः इत्संत्ता 
ङतो न स्याच् । न च प्रयोजनामाकः, निस्स्वरस्येव फरत्वादित्यतत आह--विनीन्योरि 
कारो नकरपरित्राणाथ इति ' तथाच उपदेशे अन्त्यत्वामावान्नेर्म॑ज्तेति भावः! चरण् 
च ¦ तपस्सहुखाभ्यां मत्वर्थ इति रोषः । मि रनाश्राभ्या च । मव्व्थं अणिति जेषः । 
सैकतो घट श्नि । सिकता अस्य सन्तीति विरहः । देहो छ्ुपो वदधमाणस्वात् घट इति 
विशेषणम् । “अप्सुमनःसमासिकतावर्घाणां बहूव चः इति लिङ्गाजुशासनसूत्रात् 
क्षिकताशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । देशे लवली च ¦ पूरवैपूत्रविहितस्याणो ह्युप 
इङूच्च स्यादित्यथः । चादणिनि । सनिहि तत्वादिति मावः ! तदहं अपदादेन मुक्त 
उस्सगस्या्रच्त्तमतुप् नव स्यादित्यत आह-ठपचेनि, स्युञ्चयाथंकान्यतरस्यां 
प्रहणानुष्ुत्तरिति भावः । सिकना हति । सिकताश्ञब्डात् नित्यं बहूुकचनान्तादणो 
छषि भ्रातिपदिकावयवत्वाव् सुपो कि युक्छवद्धावाद्विलेष्यस्य देशस्य एकत्वेऽपि 
बहुवचनमिति भादः । उषयुषि । ऊष, सुषि, सुष्क, मघु एषां समाहारद्रन्द्राव् पञ्च. 
भ्येकवचनम् । सौचन पुस्स्वम् । एभ्यो मस्व रप्रस्ययः स्यादिण्यर्थः ¦ ऊषर इति । उषः 
छार खत्तिकाविरोषोऽस्यास्तीति विगमः ! सुषिर उनि सुषिः विर अस्यास्तीति 
ताता यमभ 

तपः सहस्नास्या--7पस् शरोर सशछ शब्दमे यथाक्ररेण विनि प्रस्यय शौर इनि प्रत्यय 
वथा मवप् भी हो) अण च्-नपस् शौर सरल शब्दसे ( पूर्वोक्त प्रत्यय श्ौर् ) श्रख 
म्रत्यय मी हे ! ज्योर्ल्लादि---ज्योत्स्नारिसे भी श्र प्रत्यय शरीर मतुप् प्रत्यय हो। 

दिकता -सिकता श्रौर शकद् शब्दसे ण प्रव्यय भ्रौर मतुप् प्रत्ययमौ हो। 
देशे द्धुवि--देश्च यदि श्रभिधेय ह) तो--दिकना श्रौर शकरा सन्द्रमे मत्व थव प्रस्ययङा 

शुप् हो यर इलच प्रत्यय भेःहो । चकाराद् चणुभौरमतृपम हो दन्त उद्द--उत्नतो 
पाधिक दन्त शब्दे सत्वथे उरच् प्रत्यप हयो । ऊकघ्ुषि-~ऽषदिपे "र' प्रत्यय श्रीर् 



६९२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ सत्वथीय- 

( रप्रकरणे खसुखङ्घ्धेभ्य उपसंख्यानम् ) । खरः । मुखरः । शनो हस्ति 
दस", कजरः ॥ ( नगपाद्चुपारडुभ्यञ्च ) नगरम् । पाञुरः । पण्ड्रः ॥ ( कच्छ 

हस्वध्वं च ) कच्छुरः ॥ युदुभ्या मः ।५।२१०्द् य॒मः । द्रुमः ॥ केशा 
ऽन्यतरस्याम् ॥५।२॥१०६॥ प्रकृतेनान्यतरप्या भ्रदखेन मतुपि सिदे पुनभरंहणं इनि- 
ठनोः समवेशाथप् । केशवः, वे शौ, केशिकः, केशवान् । (अन्येभ्योऽपि हश्यते) 
णिवो नागविशेषः । दिरण्यवो निधिविश्चेषः ॥ ( रणेस पश्च ) अर्णवः ॥ 

गाण्डयजगार्सन्ञायाप् ।५२।११०} हस्वदीषयोयणा तन्त्रेण निर्देशः । गाण्डि 
वम् , गाण्डीवम् , श्जुनस्य धुः । अजगव पिनाकः ॥ कारडारुडादीर्ीस्चो 
४५।२।११६। काण्डीर । अण्डोरः ॥ रजःछृष्याङ्तिपरिषदेा बलच ।५।२।११२॥ 
रजस्वला सी । कृषीवलः । वले" इति दीष । श्ाुतीदलः शौण्डिकः । परिषु- 

विश्रहः । नागपास्विति । वार्तिकमिदम् । नगरमिति । जात्तिविशेषवाची ! अत एवं 
नगरोप्यत्र डीष् । पांखर इति। पांसुः अस्यास्तीति विग्रहः । पाण्डुर इति । पाण्डुः 
शुर्कवणः, सः अस्यास्तीति विग्रहः । कच्छुवा इति । कच्छरुश्चडदादुरग्रव्ययः भ्रङ्तेदहस्वश्च 

तादेश्च इत्यथः । कच्छुरः शुनां रोगविशेषः । यदुम्णं मः ¦ “द्वि उत्, इति छतोष्व- 
दिवृक्षब्दस्य ददति निदेश्चः। दिवज्ञञहात् दश्ह्षच्च म प्रत्ययः स्यादित्यथ) 

घमः द्रुम इति । खूढश्ब्दवेतौ। गाण्ड्थजगाच सक्ञायार । इस्वदोधंयोरिति । गाण्दिश्षब्द् 
स्य गाण्डीशब्द्स्य च कृतयणोः गाण्डय इति रगपर्निद् श्षः। “ख्यत्यात् परस्य, इत्यश्च 

खितिखीती शब्दयोश्च यथेत्यथेः । ततश्च गाण्डिशञदात् गाण्डोशशब्दात् अजगक्ञब्दाव्ः 
मस्वर्थै व प्रस्यय' स्यादिव्यर्थः । इटशब्दत्वादिह न मतुप्ससमुख्चयः । कण्डाण्डादीरन्नी । 
रची । काण्ड, अण्ड आभ्यां ईरन् ईरच् इति प्रत्ययो मत्वं स्त हत्यर्थः । रजध्छृषि ¦ 
रज्ञ , कृषि, घासुति, परिषद् एभ्यो मध्वथं चर्च स्यादिष्यथः । आसुतीवल इति । 

५५ 

मतुप भी हो । र्रकरणे--'र' प्रव्ययके प्रकरयाय ख, छख ओर जते भो शरः प्रत्ययका 
विधान दोत्तथा मतुप् भानो नशर्पाञ्यु--नमािसे मी 'र' प्रत्यय भौर स्तुप् हे । 

कष्टवा--कच्छसे ९९ प्रत्यय श्रौर श्च्छुमे हस्व भीषहो, श्ुद्रभ्यां--दिव श्रीरद्र 
श्ुष्टसे धमः भ्रत्य शै मतुप मीरे! केश्चाष्ो--ऊ भ्र काष्दसि वः प्रत्यय हो, विकत्पसे, 

पतभ ह्नि, ठन् श्रौर मतुप् प्रत्यय भी दो । अन्येभ्योऽपि-~-धन्य (ग्रहृत्यन्तर)सेभी 
मह्वम "वः प्रत्यय हो अणसौ--त्रणेस् शब्से वः प्रत्यय श्रौर श्रणंसक्े श्रन्त्य 
सकारा लोप हो । गाण्डयजगात्--गाण्डौ श्रौर श्रजगसे मत्वर्थमं “व्, प्रत्यय शे 
संजञा्भे । काण्डाण्डा->'णड शब्दे "देन् ओर श्राण्ड शब्दे र्च् प्रत्यय हो । 

दजःद्रू-रजस्तादिसे वलच् प्रत्यय ओर मतु प्भीदो। 



रकरणम् ] सुधा-इन्दमनो-रीक!दयोरेता \ ६१३ 

दलः) पषेदिति पठन्तरम्। पषद्रनम् ¦ ( अरन्पेम्यो 5पिदश्यते) प्रातृदः) युत्रघल. । 
शत्रुवलः ॥ देन्तशिखःरसंक्ञाथाम् ।५।२।१९१३। दन्तावलो हस्ती । शिखवत्तः 
केकी ॥ श्त इनिटनो ५२१९५; व्ण्डी, दरिडिकः ॥ वष्डादिभ्यश्च 

।५।२।१९६। बरीदी, बीटिक ॥ नन्दरदिभ्य इल ।८२।१९७। चादिनिठनौ 
मतुप्च । नुन्दिलः, वुन्दी, तुन्दिकि, तुन्दवान् । उद्र पिन्ण्ड यप् ब्रहि 
इति वन्दि ॥ रूप्रदाहनप्रज्ल उतेःषेय ।५।२।१२० गाहनं ह गपत्यार्तीति- 

रूप्यः काषोपण- । प्रस्त रूरमस्यास्तीति-ह्प्यो गौ. । (अन्येभ्यो ऽपि इश्यने) | 
हिम्याः पचंताः । गुण्यं बाह्मण" ॥ अरमष्यावेधाख्जे विनिः ६ ५१२९ 
यशस्वी, यशस्वान् ¦ साया, माषःवान् । ब्रह्यादिषाठत् मायी, मायिक 

खम्वी ॥ ८ शङ्गवृन्दाम्यामारन् ) । शङ्वारक' । बरन्दारकः ॥ ( फलव 
५५७५, सपदि प" ५. नि पि ५६८१ तथाः 

षुभ अभिषवेः । आड पूर्वात् स्त्रियां क्तिन् "वरः इति दीधः । भअन्येभ्याऽपीत । वात्ि- 
कश्रिदस् । रजःकृषि इम्यादिमरत्रो दात्तादन्येञयोऽपि वरत् दश्यत इत्यथः ! भावृवनः 

द्छ्पे इन्यतः अण इत्यनुषृत्तेः श्वरे, इति न दीघेः । दन्ननिवस्सक्ञायाम् | 

समाषहारद्न्द्वात् पश्चमी । शुन्तश्चब्दाद् शिखाशब्दाच्च मन्दथं वरच स्यात्संक्ञायासत्य- 

थः । तुन्दादिभ्य इनच् । नतुष्वेनि । समुच्चयार्थकान्यतरस्यां अरहणानु्त्तेरिति भावः । 
उदराद्यश्चन्वारस्तुन्दादिगणपठिकाः । रू गदादन । आहूतेति भवे च्धः । शाहतदित्ेष- 
गकात् प्रज्स्ाविशेषणकाच्च रूरशब्दात् सस्वथ यप् स्यादिस्यथः ! डत ङ<“"सति। 
लाहतेन निष्पन्नं स्वरूप यस्येति वियहेरूपकषञ्दं इष्यथेः । रूप्यः कषा रण > ति । परिमा 
णविशिष्टः रजतसुवणादिंद्विकाविन्नेश्यु्तः काषापणः इष्युन्यते । तस्स्वसूपं चं 
स्वणकारङ्ता हनननिष्पाययमिति बोध्यम् । रूप्यो गौरि । प्रशचस्तरूरसंपन्ना इत्यथः 
हिम्याः पवना दान । भूम्नि यप् बहुलं, हिममेष्वस्तीति विग्रह! युण्य, बद्यणः इति । 

प्रशंसायां यप! प्रशषस्तरुणसम्पन्वा इस्यथेः । छक वृन्दाभ्यामिति । फनवहस्थामिति 
[त 

यभ्यो--श्रन्य (म्रङ्ेयल्तर ) से भी वलच् प्रत्यय हो| 
दन्त न्त भौर निखा शब्दसे वलच् प्रत्यय हो, सज्ञामै। 
अतत इनि -श्रदन्त प्रागिपदिकसे इनि भो. उन् प्रव्यय हो शो९ पक्ष्म मुप मीहो। 
नीद्या--त्ीद्यादिते श्नि, ठन् रौर मतुप भी हो! तुन्दादिभ्यः~--वुन्दादिसे इलचं 

प्रत्यय भ्रौ चश्रारात् श्नि, ठन् श्रौर मतुप् भीहो। ख्यादा-- हन शोर प्रशसा 
विशिष्ट अथग रूप श्ब्दसे यप् प्रत्यय शरीर तुष् भी हो । अन्येभ्यो-- न्य ( प्रङृव्यन्तर ) 
से भी यप् प्रस्यय हो । असनाया-- पतन्त प्रातिपदिके तया माया शौर मेषाखज् शब्दोपि 
विनि प्रव्ययडहो (श्रौर मतुप् मीरे) शङगच्न्दा-शङ्ग मरौर वृन्दारक इज्यसे श्रारकन् प्रत्यय 

दो ( श्रीर् मदुप् मी हो ) एरू--फल ओर् वहं शब्दसे इनच् प्रत्यय हो । 



भरकरणम् | सुषा-दन्दमतो-टीकाद्योपेता । ६९५ 

दिनिः ! वातक्गी । श्रतीसारकी ॥ ( पिशश्षाचाख्च ) ! पिशाचकी ॥ दस्ताज्नातौ 

।५.२।१३३। दस्ती ॥ वणाद बरह्मचारिशि ।५२।१३७। बणीं + कश्च॑म्यां बमयु- 
स्तित॒तयसखः 1५1 २२३ कमित्युदकषुखयोः । शमिति सुखे । श्राभ्यां सत्त 
प्रत्ययाः स्युः । युसूयसोः सकारः पदत्वा्थं 1 कव , कभः, कुः, कंति", कंतु", कतः, 

एव शंबर इत्यादि ॥ तुन्दिबिल्लिक्टेमः ।५।२।९३६। ठंदिभः । वलिःम । 
वटिभः ॥ चरहश्ुभमोयुस् ।५।२।१४७०। श्रहयुः, अहङ्कारवान् । शुभयुः शुभान्वित 

इति मत्वर्थीय्रकरणम् । 
०-0-२0 -~ 

अथ प्राग्दिशीयप्रकरणम् | 
पराग् दिरो विमक्तिः ।५।३।१। दिकृशम्देभ्यः इत्यतः प्राग्वदयमाणाः परत्य- 

्तीसारकाति । अतीसाररोगवानिस्यथैः । पिराचाच्वेति । वार्तिकमिदम् । पिका. 
चादिनिः प्रतेः ककचेव्यर्थः ! इस्नाञ्जानौ । इस्तान्मस्व्ये इनिरेव, समुदायेन लाति. 
विशेषे गम्ये इत्यथः । -णद््ह्मच।रिणि । वर्णंश्चञ्दात् मष्व्थे इनिरेव, ससुदायेन 
ब्रह्मचारिणि गम्ये इत्यर्थः । वणी नि ! वणः जाह्यणादितत्तदठर्मो चितवसन्तादिकारे उप. 
नयनम् । सोऽश्यास्तीति विग्महः। जच्म्याम्। च, भ, युस्, ति, तु, त, यसां 
सक्तानां इन्द्रात् प्रथमाबहूक्चनम् । सप्त प्रत्ययाः स्युरिति मव्वथै इति शोषः 
पदल्वा थ शत । अन्यथा कम् इत्यस्मात् युप्रव्यये यप्रस्यये च कृते भत्वात् पद्स्वाभावादं 
यस्वारो न स्थादिति मावः । तुन्दिल । तुन्दि, वि, वटि एभ्यो मस्व म प्रस्यय 
स्यादिव्यथः। समाहारदन्द्वाव् पद्वम्ये कवचनम् । पुर्स्वमार्षम् । वटिमि इति । “वट 
वेष्टने वटन व॑टिः अस्यास्तीति विग्रहः । ईत मस्वथीया. | 

"0० 

प्राग्दिशो तिभक्ति" । दिकशब्देन तद्धटित सूत्र विवक्ितमिष्यभिप्रेत्याह--दिक्चवब्दे 

खब्दोसे इनि प्रत्यय रौर कुक् का श्रागम भी दो । पिश्चाचाच्च~-पिशाच सब्दसे भौ इनि 
प्रत्यय श्रीर् ङुकका आगम हो । हृस्ताना--पयुदायसे जाति श्रमिषेय हयो णो इस्त कब्दसे 
श्नि भत्थय हो भत्वथर्मे । वर्णादू-- ब्रह्मचारी अभिधेय हो तो व्ण रब्दसे इनि प्रत्यय 
हो । कराभा--' कम्" रैर श्छम्ः सेव, भ, युक्त, ति, तु, त, यस्ये सात प्रत्यय हँ । 
छुन्दिविलि--तुन्दि, वलि श्रौर वटि से “मः प्रत्यय दो । अहंश्युभ- रदम्, भौर शुभमसे 
युस् प्रत्यय हो। 

इसप्रकार इन्दुमती, शीकामें सल्व्थौय प्रकरण समाप हुश्रा ॥ 
~® ्क्0०-+ 

भाग्दजो "दिक्शब्देभ्यः सतपी-- शस सुतस पूवं तक जो वद्धयभाण प्रत्यय ई, वे 



६१६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ प्राग्दिशीय- 

या विभक्तिर्स्ञाः स्युः । श्रथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः ॥ किखबेनाभवहुभ्या ऽद्यादिभ्यः 
।५।२।२। किम" सर्वनाम्नो बरहुशब्दाच्चेति ्रारिदशोऽधिक्रियते ॥ पञमभ्यास्तसि- 
ल् ।५।३।७ प्म्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल् वा ॥ ऊ तिहोः ७२१०४) किमिः 

कष्तादौ दादौ च विभक्तौ । कुत", कस्मात् ॥ इदम इदा ।५।६।३ प्रम्दिशीये । 
इतः ॥ पतदो-५न् ।५।२।५। एतदः प्राग्दिशो । अनेकालस्वात्सर्वादैशः । श्रत. । 

तः । श्रमुतः । यतः । तत" । बहुतः । दथादेस्तु द्वाभ्याम् # पयंभिभ्यां च ।५- 
॥३।६॥ तसिल् । परितः, सवत इत्यथः । शमितः, उभयत इत्यथः ५ खष्स्याश्चल् 
।५।३।१०॥ कुत्र । यत्र । तत्र । बहुत्र ॥ इदमो हः ।५।२।१/। त्रललोऽवादः 

भय इत्यत शति । विभक्तिसक्ञका इति । त्फलं तु “न विभक्तौ दस्माः” इति निषेधः, 
व्यदाचस्वस् , इदम “ऊहि "पदादि" इति स्वरश्च । स्वायिका इति । स्वीयप्रङकत्यथं 
भवा इत्यथः । गरसवेनाम । जट्रधादिभ्य इति ददुः । प्राश्दिश्ञ इष्यनुवतंते । तदाह- 
प्राग्दिशोऽधिक्रियत इति । षच्चम्यास्तस्िल् । ििमारिभ्य इति । क्िस्वंनामवहुभ्य इस्यथः 
वा स्यादिति । “समर्थानाम्? इत्यतो काभ्रहणस्यानुषुत्तेरिति भावः । कतिशे ' ऊ इति 
टुप्षप्रथमाकम् । “किमः कः" इस्यस्मात् “किमः” इभ्यनुवतेते । “अष्टन आ» इस्यते 
विभक्ताविति । तिश्च ह च तयोरिति इन्रः, इकार उच्चारणार्थः । ताभ्यां विभच्तिविं 
शेष्यते ! तदादिविधिः, तदाहु~--क्रिम कु. स्यादित्यादिन। । कुत । कस्मादिति कुतः 
हस्यत्र “पञ्चम्यास्तसिख* इति तिरि इरोपे सुपो लकि, ' प्राग्दिकषो विभक्तिः" इति 
तस्िखो विभक्िष्वे “कु तिहोः” इति किमः कादेशे क तस इति जाते “करत्तद्धित. 
समासाश्च", इति प्रातिपदिकत्वास्सुबुषत्तौ “तद्धितश्चासवेविमच्छिः° इहि अभ्ययत्वे 
५अग्वयादाप्सुपः, इति सुपो लुकि, सस्य रष्वे रेफस्य विसगप्वे च (कुतः इति 
सिद्धम् । सुप्याल । किमादिभ्यः सक्ठम्यन्तेभ्यः अह्ुधादिभ्यखदलिस्यथः । कच । 
कर्म श्चिति (छत्र इत्यत्र “सप्तम्या खलः, इति श्रि, खरोपे, “ङुतिषहोः इति किमः 
कादेशे विभक्तिकाये च इते छत्र! इति । इदमो ह: । इद् शड्दाव् सक्ठम्धन्तात् इभरस्य 

"~~ = 1 ~~~ 8 ` का । (न 

विभक्ति सक्ञक हा । किसवं~-'दिकशब्देभ्यः सप्तमी-- शस सत्रसे पूवतक शक्िम-सवेनाम- 
दुभ्योऽद्वथादिभ्यः' यह अधिकार है । पञ्चम्यास्तल्--पजम्यन्त भिम् श्रादिसे तसिल् 

्रस्यय हो, विकपसे ¦ ऊ ति होः-किमको ङु भदेश्च हो, तादि ओर हादि विभक्िके परे। 
इदम इश--पदम्को इद् श्रादे् हो, प्राग्दिश्चीय प्रत्ययके परे । पएतदोऽचू--पतद्को 

अन् दश्च शे, प्राग्दिशीय ( विभक्तिसंज्ञक) प्रत्ययके प्रे । पयभिभ्यां -सवं भौर उभयके 
अथेमे वतमान परि श्नौर अभित्ति तसिल् प्रत्यय हो। सक्तम्याश्चलू -सप्तम्यन्त किमादिसे 
भ्ल प्रत्यय हो, विकल्पते ! इदमो -सपतम्यन्त इदम् शब्दते द" म्रत्यय॒हो, विकल्पे । 



भक्रणप् ] सुधा-इन्दुमती-सैकाद्योवेता । ६१७ 

इह ॥ किमोऽत् ।५।३।१२} वा स्यात् ॥ काति 1७1२} १०४ किमः \ क, ङुत्र ॥ 

इतराभ्यो ऽपि दश्यन्ते 1५।२१४ पचमीसप्तमीतरविभकस्यन्तादषि तसिलादयो 
हृश्यन्ते ¦ दशिश्रदणद्भू वदादियोग एव , स यवान् ततो मवान् । तत्र भरन् । 

तं भवन्तम् । ततो भवन्तम् । त्र भवन्तम् ¦! एव दीः 1 दैदानाज्रिवः । 
ग्ायुष्मान् ॥ सर्वंकान्यक्कियन्तदः काक्ते दए ।५।२।६४ मत्तम्यन्तेभ्य एभ्यः 
कालायेन्यः स्वायै दा स्यात ॥ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि 1५३६ दादौ 
प्राग्दिशीये सवस्य सो वा । सवेल्मिन् काले-घदा, सवदा । एकदा । छन्यद्ा । 
कदा ¦ यद्[ ¦ तदा। कालेकिप् १ सव्र देशे ॥ इदम्ये हिल् श्राषे 
सप्तम्यन्तात् । पतेतौ स्थोः 1 राथ इदम “एतः ईत् एतौ स्ता रेफदौ ¦ 
स्मिन् काले एनटिं काले किम् १ इह देशे ५ श्ना ।५३। १७ इदमो निफातोऽ 
यम् ४ दानीं च ५३१८ इदमो दानी प्रत्ययः काले इदानीद् ॥ तदो 

यः स्यादिव्यथः । इ६ ¦ अस्मिच्धिति "इह अत्न ‹ सक्तम्याद्चल्" इति तरक प्रात तम्बा. 
धित्वा “दद्मो हः” इति हे इते इदमः “इदम इश्, इति इशदैशे 
शरोपे शिचवाप्सर्वादेश्च च छते रूपम् । कस्मिद्विति कः हष्यन्र “किमोऽत्” इत्यत 
तलोपे सुपो छुकि किम् अः इति जाते “ काति” इति किमः कादेशे क अः इति 
जाते भवदे अरोपे सयोगे विमच्छिकायें च तत्विद्धम् । र1राभ्योऽ। इ३५"ते । पञ्चमी. 
सक्ठमीतरबिमक्तिभ्योऽपीव्यथः । फलितमाह पन्चमी नप्तमीररवि भवन्न! द रेति । तरो 
भवान् । स भवाविति ततोमवाय् इध्यत्र “इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते”, इति तसि 
सुपो छुकि, तद् तस् भवान् इति जाते “स्यदादीनामः,» इस्यल्वे “अक्तो गे» इति 
पररूपस्वे सस्य सतवे रोरुव गुणे च छते (ततोमवानू्” इति \ ुन। । (इदमः इति 
'सक्तम्या, इलि "कारे, इति चाज्ुवतंते । तदाह--र्दम शति ! तदो दा च ¦ सप्तम्यन्तात् 

किमोऽद्- प्तम्यन्त 1%" शब्दस अत् प्रत्यय हा, (नकल्तसे ¦ कमात वम् भकः 

देय हो, भत् प्रत्ययके परे । इतराभ्यो- पञ्चमी, सप्तमी विभक्तिस्ि्ण्र ओ प्रथमादि 
विभक्छि, तदन्त्से भी श्रः तत्िल् आद प्रत्यय हाते दं। सकान्य--रलाथेमं वतमान 
सप्त्यन्त-सवं, एक, अन्य श्रादिते ष्दाः अत्यय हो, स्वाथमे । द्र्वस्य-- स्वगो प्स 
आदेश्च हो, विकल्पते, दकारादि प्राग्दिक्ीय प्रत्ययके परे! इदमो -सप्तम्यनत श्दम् साब्दसे 
रिट प्रत्यय दो, काल श्रथमे, विकल्पे पएतेतो-स्दमको पत् भौर शत् आदेश्च, 
रेफादि श्रौर थक्ररादि प्राण्दि्ीय प्रत्ययके परे ! भधुना--प्ालवाची सप्तम्यन्त इदम् शब्दस 
धुना प्रत्यय होः स्वाथे । द्ानीञ्च -कालवाची सप्तम्यन्त इदम् चब्दसे दानीम् प्रत्यय 
हो, स्वाथे । तदो दा- कालवाची सप्तम्यन्त तद् श्ब्दसे दा शोर दानीम् प्रत्यय हं । 



६९८ मध्यसिदान्तक्नोसुदौ- 

दा च 1४२१8 तदा, तदानीम् ॥ शनयतने हिलन्यतरस्याप् 1३२१४ 

कर्हि, कद्। ¦ यर्हि, यद्ा । तर्हि, तदा ॥ पतेत रथोः ।५। <।४॥ एत इत एतौ 
स्तो रेफादौ यकारादौ च प्राग्दिशीये । एतस्मिन्काले एतरहि ॥ सद्यभ्परत्पराये- 

षमःपरेयव्यचपू्ैदुरन्येदयुरन्यतरेधुरितरेचुरपरेदयुरधरेयु.रमयेद्युरत्तरेदयः 

॥५।२।२२] एते निपास्यन्ते ॥ ( द॒श्चोभयाद्वक्तव्यः ) उभयथुः ॥ प्रकारवचने 
थाल् 1५ २।२३॥ अकारकवृत्तिभ्य. किमादिभ्यस्थाल् ! तेन प्रकारेण तथा \ यथा ॥ 
इदमस्थमुः ।५।३।२४॥ थालोऽपवादः ॥ ( पतदो वाच्यः ) अनेन एतेन वा 
प्रकारेण इत्थम् ॥ किमश्च ॥\५}२। <| केन प्रकारेण कथम् । 

'इति राग्दिशीयप्रकरणपर् । 
~न 

कार्त्तः तदुदाब्दात् दाप्रष्ययः दानीं प्रव्ययश्च स्यादित्यर्थः । सव.-परत् । “समानस्य 
सभावो चस चाहानि इति भाष्यवाक्यमिदम् । ज त्तेः स्मानशब्दात् सप्तम्यन्तात्, 
द्स्प्रत्ययः समानस्य स्मावश्च निपात्यत इ्यर्थः। सय ̀  ' समानेऽहनि, इस्यथंः । प्रकार 
चम ¦ छिसवंनामवह्ुभ्योऽद्भ्यादिभ्य इति वततते। सप्तम्याः, काटः, दति च निषृत्तम् ॥ 
सामाभ्यस्य विशेषो मेदक्छः प्रकारः, परद्स्यथंविशेषण चेतत् । प्रकारदृन्तिभ्थः किसवं 
नामबहुभ्यः स्वार्थ थाल् प्रस्ययो भवति । ~या । तेन् प्रकारेण (तथा? इच्यन्न “श्ररूारः 
कष्वने थाल” इति थाक, लोपे, खुषो छुकि, “त्यदादीनामः इस्यस्वे, “अतो गुणे? 

इति पररूपे च छते "तथा, इति रूपम् ! एवं येन प्रकारेण इति चयथा इत्यन्नापि 

बोध्यम् । ईदमस्थयुः । इदश्षब्दास्प्रकारघृत्तेः थसुप्रस्ययः स्यादिव्यथं. । भ्रव्यये उकार 

उच्चारणार्थः । मकारस्य उपदे अन्ष्यत्वामावान्नेश्वमर् । शत्यम् ¦ अनेन प्रकरिण 

त्थम्” इत्यत्र “ददमस्थसुः” इति थमो, सुषो लुकि, दद्र थस्, इति जति “एतेतौ 
रथोः» इति थपरप्वादिद्म इतादेशे च छृते "इत्यम! इति । इति प्राग्दि्चौया. । 

~~" 

्मशतते - अनद्यतन कालवाची सुपम्यन्त किम् सवनम श्रादिसे शल् प्रत्यय हो, 

विकत्पसे ! एतद्ः--प्नद् शब्दको एत् श्रादेशच हँ, रेफादि ओर थकारादि प्रस्ययकरे परे । 

सद्यःपर्व्--सच आदि चलुदश शब्द् निपातनसे सिद्ध दो । शुश्रो--उमयसे स् 
म अनि अभिधेय रहने पर । प्रकार -प्रकरावृत्ति किमादि शब्दांसे थाल् प्रत्यय 

स्वः 

॥ व -प्रएारवृत्ति इदम् रम्दसे थमु प्रत्यय हो, स्वाथे । एतदोऽपि-प्रकार 

शृत्ति इदम् शब्दसे मी थस प्रत्यय हो, स्वाथे । च्छिमश्च -प्रकारड्त्ति भिम् शब्दसे भी थस 
त्यय द्ये, स्वाथेमे । 

इसप्रकार “इन्दुभतीः दीकारये प्राग्दिशीय प्रकरण समाप्त इम! । 
9 (>), 



अथ स्वार्थिकप्रकरणम् । 
दिकलब्देभ्यः सप्तमोपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ।\॥- 

३।२.० सप्तम्यायन्तेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिग्देशकाल्रत्तिम्यः स्वार्थऽभ्ताति. ५ 
पू्ाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् ।५।३।३६। एम्योऽस्तात्ययैऽसिस्तयोे 
चेषा पुर् श्रध अव् इत्यादेशाः स्युः ॥ श्रस्ताति च ।५।३।७०। पूर्वादीनां पुरादयः 
स्युः । पूवस्या पूरव॑स्याः पूर्वा वा दिक् ,-पुर , पुरस्तात् । श्धः, श्यघस्तात् \ चरवः, 
अवस्तात् ॥ विभाश्ऽवरस्य ।५।२।८१। अस्तातौ व् वा स्यात् । श्वस्तात् , श्वर 

स्तात् । एवं देशे काहे च ¦ दिशि शूटेभ्यः किम् १ एेन्द्रथा वसत्ति ¦ सक्तम्यादयन्तेभ्यः 
किमू पूर्वं आमं गतः! दिगादिकत्तिम्यः किम् १ पूर्वस्मिन् गुरौ वसति । शस्ता 

च' इति ज्ञापकादसिरस्ताति न वाधते ५ दत्तिणोचराभ्यामतस्चुच् ॥५।२।२० 
क 

दिक्छन्दभ्यः , सप्तम्याचन्पभ्व श्त । सष्ठमी पञ्चमी प्रथमान्तेभ्यः इत्यथः । सूढेन्य 
श्नि ¦ हड्दृम्रहणरभ्यसिदुम् । अश्तातिश्रष्यये इकार उच्चारणाथः । तकारान्तः 
भत्ययः। खस्याया विधां घाः इत्ति सूत्रपयन्तमिदं सुत्रमस्तात्तिवजेमञुवठते ! 
भत्र चिमक्तीनां दिगादीनां च न यथासख्य, व्याख्यानात् } पू्वांधराववखम् । अष्ीतिं 
लक्षप्रथमाकम् । पुर् जधू अव् एषां इन्द्रात् प्रथमावहुवचनम् । अस्तीत्वथे ऽन । 
दिग्देश्चकारबरत्तम्य इत्यथैः । भस्तात = । अस्तातीति छुष्मी कम् । अस्तातीति तका. 
न्तात् सक्षम्येवश्वन वा । पुरस्तादिति । पूर्व्च्दात् अस्तातिप्रस्ययः प्रङ्कतेः पुर् 
आदेशः । श्रवः, श्रधस्तादिति। अधरद्यब्दात् असिप्रव्यये अस्तातिप्रत्यये च भङ्धतेः 
भध्भादेल्े रूपस् । अव्र शनि । अदरशब्दात् असिप्रस्यये प्रहतः जव्भादेशे रूपस् । 
विभाषः'ऽवरस्य । अस्ताति चः इति पूवसू त्रादस्तातीस्यनुवतंते । तदाह - भ्रस्ताता विति ' 
एवमि? । पूरवेरिमिन् पूर्॑स्मात् पूर्वो वा देशः कारो वा पुरः पुरस्तादिव्यादि । पूवस्मि- 
नूयुरावि? ` पूवेकाशिकाध्यापनकतंरीत्यर्थ.। ननु दिकठब्देभ्यः इति सामान्यविहितस्य 
परादिशब्देष् सावकाश्चस्य अस्तातेः पूर्वाधरावर शब्देषु असिना विद्ेषविहितेन बाधः 
स्यादित्यत आहु-- +स्ता।7चेाति। दाक्षणोत्तराभ्याम्, दिष्डैशकालश्चत्तिभ्याभिति शेषः । 

दिकशग्देभ्यः - दिक् , दश्च ओर कालमें वतमान सम्यान्त, पञ्चम्यन्त ओर् प्रथमान्त 
दिक् शब्दस अस्ताति मत्यय शो, स्वाथे । पूर्वाऽधरा--पूवं, भवर श्रौर श्रवरसे 'अस्वाति 
के श्रमं असति त्यय घो जीर रसिके योगमे पूदिको यथाक्रमसे पुर, अध श्रीर् भव् 
भदे भी दयं अस्ताति च--्स्ताि प्रत्ययके प्रे भी पूर्वादिको परादि देश छ, 

विभाषा -भ्रस्ताति प्रत्ययके परे “्वर' को (अब् श्रदेश्च विकल्पे हो । 
द्विणो--दिग्देश्चकालमें वत्तमान सप्तम्यन्त; पत्रम्यन्त श्रीर् प्रथमान्त दिग्वाची दरिण 
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दै२० मध्यसिडान्तकोभुदो- [ स्वा्थिक- 

द्मस्तातेरपवाद्ः । दक्षिणतः ¦ उत्तरत. ॥ विभाषा पयावराभ्याम् ।*२।२५। 

परतः, परस्तात् । अवरतः, श्रवरस्तत् ॥ अञचेल्लेक ।५।३।३०॥ शचचत्यन्ता- 
दिकृशब्दादस्तातेलुक् स्यात् । प्राक् । उदक् ॥ उपथुपरिात् ।५।३।३९। 
निपातावेतौ ५ पश्यात् ।५।३।३२। तथा ॥ उतरावरदत्तिणादातिः ।५।३।२३४। 
उत्तरात् ! श्धरात् । दक्षिणात् ॥ एनबन्यतरस्यापद्रे ऽदसम्यः ।५।२।३५५। 
उत्तरादिभ्य एनन्वा स्यादवध्यवधिपतोः सामीप्ये । प्रचम्यन्तात्त न ! उत्तरेण । श्रध- 

रेण ! टक्िशोन , पत्ते-यथास्व प्रत्ययः" ! इह वेचिदिकशब्दयात्रादेनपमाहुः \ पूरेण 
भ्रामम् ॥ द'ज्षणाद्ष्च् \५५।३।३६] अस्तातिर्विषपे । दक्षिणा वसति । शआपश्चम्या 
इत्येव । देक्षिणादाभत- ॥ श्याहि चख दशे ५।३। चादाच् । दक्षिणाहि । 
दक्षिणा ॥ डचयखव ।५।६॥३८} उत्तराहि, उत्त ४ संख्यापा विघश्थं घा 
काननदतिअयक्व्कका 4091, 

दच्एनः उत्तरत इति, न च तस्युजेव प्रव्ययोऽस्तु। दिग्बतिस्वे तु 'सवंनाम्नो श्त्तिमतरेः 
इति पुदश्वेनेव दक्सिणतः इत्याशिसिद्धमिति वाच्यम्, स्पष्टाथंसात् । उत्तरादिभ्य 
४नि। उत्तराधरद्िणादिस्यचुबतत इति भावः । अदूरे इद्येतद्वुवाचष्टे--- मवध्य 
वविमतोः सामीप्ये इति । च्रम्बन्तादि0ि ¦ पड्ठभ्यन्ताद्च भवतीत्यर्थः | ययास्वमिति । 
एनवबमावे परते धस्तातिः असिः आतिश्देव्यथेः । उक्डष्दमात्रादिति। अश्चत्यन्तात्त 
नेदम्, व्यवस्थित विभाषाश्यणात् । तेन प्राचेन्मामभिष्यादि न भदतीष्याहूुः । 
दक्षिणादाच् । श्रस्नातैतिषये इति । एतेन अदूरे इति नान्ुवतत्त इति सूचितम् । एवं च 
आच्प्रष्यये, उत्तराधरदद्धिणादिश्यादि प्रह्ये, (्दरिणोत्तराभ्याः इव्यतसुचि च च्रीणि 
रूपाणि । भादि च दृक्षिणश्ञब्दादितति हेष; । चादाजिति। तथा दूरे उक्तष्पन्रयेण 
सहु चष्वारि ख्पाणीत्ति भावः । उत्तराच्च । आच आहि चेति होषः। अतसुचा 
आत्िना च चर्धारि खूपाणि । सख्याया विधाय घा । विधाश्चड्दध्याथंः प्रकारः 
पतिन न भ म -१ भनक मना 9 = म ५८०००७४६ ११०१०४१ १०५१५११ [1 1 1 

य॒ उत्त शब्दसे श्रतश्युच प्रत्यय हो, स्वाथे । विभषा परा -ग्रष्तातिके श्रथमे दिग्वाची 
पर श्मौर श्रवरसे श्रतु प्रत्यय हो, विकटठसे। भञ्चे --श्रह्चव्यन्त †कि शन्दसे 
अस्ताति प्रव्ययका क् हो! उपयुपरि -भरस्तातिके अथमे उपरि श्रौ उपरिशत् 
निपातन इहं । पश्चाव्-अस्तातिके श्रथमे पश्चात् यह निप।तन हो । उत्तराधर--उ्ततदिसे 
भस्तातिके भ्रथमें आति प्रस्यय हो । एनबन्य-्रस्तातिके भथ उत्तरादिसे एनप् प्रत्यय 
शो, यदि श्चवषि श्रौर श्रवविभानका समीप्य रदे । किन्तु पच्चम्यन्तसे यह एनप् नीं दो, 

दच्विणा--प्रस्ताति प्रस्ययके भिषयर्भे पञ्चम्यन्तसे भिन्न दक्षिण शब्दसे आच् भ्रत्पय हो । 
आहि च--भ्पच्म्यन्त दण खब्दसे अस्तातिके अथेमे आदिं ओर अ्राच् "प्रप्य हो, 

-अवकिसे भ्रवबिमान यदि दूर रहे तो । उत्तरा--प्रपद्रम्यन्त॒ उत्तर शनब्दसे भी अस्ताति 
अथेमे आदि भीर् श्राच् प्रत्यय हो, अवनि श्रवपिमान यदि दूर हो, संख्या-क्रिय- 



प्रकरणम् ] सुधा-इन्दुमती-टीकाटदयेचेता । ६२१ 

५।२।४२। कियाप्रकारा्थ चतंमानात् €ख्याशब्दात्स्वायै धा स्थात् । चतुधा \ षटकाडा ध्यसुजन्यतरस्याम् ।५८।३।७६। रेकध्यम्, एकधा ॥ द्विञ्योश्च 
युञ् ।५।३।४८। भाग्या धा इत्यस्य धमुन् वा । दैवम् , दिवा ! तरैधम्, 
त्रिधा ५ स ।५।३।५६। देधा । रेवा ॥ य््ये पालप 1५1३185} कुपितो निषक-मिषक्याश. ॥ ( तोयाडीकक स्वाथे वा वाच्यः) । तैतीयीकः, द्वलीय, । तार्तीयीक `, तृतीय. ॥ ( न विद्यायाः ) । द्वितीया, तृतीया वियत्येव ॥ 
एका्दाकिनिच्वासदहाये 1131२ चान्कन्छुकौ । एकः । एकाकी । एककः ध 
तपूव चरट् ।५।२।५३। श्र्व्यो मूतपूबेः-च्न्यचर" ॥ ष्ठथा रूप्य च। 
विधार्थः । विघाविधौ प्रकारे च इत्यमरः ! सामान्यस्य मेदको विकेषः प्रकारः! स 
खाभिधानस्वभावात् क्रियाविषयक एव गद्यते । तदाहु -क्रियापरक्तरेनि । चतरत 
गच्छुतीत्यादिक्रियापदमभ्याा्यंम् । चतुष्प्रकारा गमनादिक्ियेति बोधः। नवधा द्. 
भ्यमित्यादावपि मवतीस्यःदिक्रियापदुमध्याहारयम् । एकाद्धो ध्यपुजन्यतरस्याम् । एकाव् 
धः इति छेदः । धाशचब्द्स्य ध इति षष्ठयेकव चनम् । एकशब्दात् परस्य धाप्रत्ययस्य 
भ्यञ्ुजादेशः स्यादिव्यर्थः । देकभ्यमिति । न च एकशब्दात् यमुन प्रत्ययः स्वतन्त्रो 
विधीयताम् । न तु घाप्रत्ययस्यादेश्च इति वाष्यम् , तथा सति अधिकरणविषारु एव 
संनिहितष्वाद्ापत्तेः । दित्योश्च सज् । षष्ठी पञ्चम्यर्थं । ध इति, अन्यतरस्यामिति 
चानुवतते । तदाह--माम्यामिमि । परस्येति शेषः । एधाच्च । हित्रिभ्यां परस्य धाप्र 
त्ययस्य एषाजिस्यादेकञः स्यादिष्यथः । पञ्चभ्यास्तसिद् इत्यारभ्य एषाञ्च इत्यन्तेविंः 
हितभ्रस्ययान्तानामभ्ययत्वम् । याप्ये पाशप् ¦ याप्यः कुस्ितः, "निङृष्पतिङ््ाव॑रेष. 
याण्यावमाधमाः” इत्यमरः । ऊस्सिते विद्यमानात् स्वार्थे पाशप् स्यादित्यर्थः । प्रडत्ति- 
निमित्तङ्त्सायामिद्म् । अप्रषु्तिनिमित्तङुत्साथामपि इरित इति चदयमाणं मवती. 
ति भाष्ये स्पष्ट } तीयादकमिति । वातिकमिदृदर् । न विद्याया इति । वार्तिमिद्- 
मपि तत्रैव स्थितम् 1 विाबुततः तीयप्रष्ययान्तादुीकक नेत्यर्थः । पङरादारिनिच्चा- 
महाय । असहायवाचकादेकक्षब्दावस्वायै आकिनिचप्स्ययः स्यादि्यर्थः । मू तपरे चरट्! । 

~~~ ---- ~ ~ न 

कारम विमान सख्यावाचक शाब्से श्वा अत्यय हो, स्व थं । एकाद्धो--ए; रब्प्से पर 
“धा, प्रप्ययकेो ्यञुन्› आदेश हो, विकासे ! द्विज्योश्च-द्वि त्र शब्दस पर श्वा, दो 
व्युञ्, श्रादेश्र ह; विकल्पे । एधाच्च -दि, जि शब्दसे पर व्वा को "एथाच्' नादेय हो, 
विकल्पते । याप्वे--याप्य (कुस्सित) थम विचमान परातिपदिकसे स्वाथे पाप प्रत्यय हो । 

तीयादी--तीय प्रत्ययान्तसे ईकक् प्रत्यय हो, स्वाथमे, विक्ट.ते । न चिद्ायाः--विा 
स्थम वतमान तीय प्रत्ययान्तसे ईकक् प्रत्यय नदीं हो । एकादा--ध्रनरायवान) एङ 
रब्दसे स्वाथमें 'आिनच् प्रत्यय श्रीर् चकारात् कन् शौर लक् भा े । भूतपूर्वे --मू पू 
अथे वतमान प्रातिपदिके स्वाम चरट् प्रत्यय दो । षष्था--पष्टयन्त प्रानिपदिकते 



२२ मध्यखिद्ान्तकोसुदौ-- [ स्वाथिक- 

1५।३।५७। षर्यन्ताद्तपूरवैऽयै रूप्यः स्याचरट् च । हृष्णस्य भूतपूव गौः-क्ष्ण- 
हप्यः, कुष्णचरः ॥ श्रतिशायने तमविष्ठनो ५ ३।५५। ञतिशयविशि्टाथकततेः 

सवार्थे एनौ स्त. ! अयमेषामतिशपरेन।व्यः-्ाव्यतमः ¦ लघुतमः, लविषएटः ॥ तिङ्श्च 
।५१३।४द्] तिङन्तादतिशये योत्मे तमप् स्यात् ॥ तरपतमपौ घः ।९।१।२२॥ 
किदेचिङ्ऽयय धादास्व द्डयप्रकषं ।५।४।९१। क्रिंम एदन्तात्तिडोऽव्ययाच्च यो 
घस्तदन्तायु" स्यान्न तु द्रव्यप्रकर्षे । किन्तमाम् ¡ प्राहेतमाम् \ परगेतमान् । पच- 

तितमाम् { उच्चैस्तमाम् । द्रव्यप्रकर्षे तु-उच्यैस्तमस्तरः ॥ दिवचनधिभञ्योषपदे 
तरबीथछनो ॥५।२।५५] द्रयोरेकस्याऽतिशपे विभक्तभ्ये चोपपदे इस्िडन्तादेतौ स्तः । 
पूचंयोरपवादः 1 श्रयभनयोरतिशपरेन लघुः-लघुतरः, लघीयान् । उदीच्याः प्वयेभ्य- 
पद्तसः, परटीयासः ॥ अजादो सुंखवयनादेव ।५।३।५४०। इ्नीयसुनौ । 

नेह,-पाचकतरः, पाचकतम. ॥ प्रशस्यस्य शचः ५।२।६०] इ्टेयसोः परतः ॥ 
111 0.1 

पिणत कपत 

भूतपूर्वे वत॑मानाद् प्रातिपदिकात् स्वां चरट् स्यादिष्य्थः! प्रया रूप्य 
च । रूप्येतिल्षप्रथमाकम् । भूतपूव इस्यज्ुवतंते । पष्ठयन्नाद्म्-पूं इति । भूतपू- 
ऽयं विचमानात् षष्ठधन्तादिव्यन्वयः । भूतपूव इर्यनुष्त्त हि श्रतत्वाद्षष्टया विशेष 

णस् ! भूतपूव सम्बन्धे या षष्ठी तदन्तात् स्वाथ रूप्यः स्यादिति सूरुति। यथा- 

श्यते सु स्वार्थिकश्रकरण विरोधः । ऊ्एरूप्य ३1१ । भूतपूंगस्या इष्णसम्बन्धी गौरि 

स्यर्थः । जादी । तरप्तमपौ हष्ठन्नीयसुनोौ चेति चध्वारः प्रस्यथाः अनुक्रान्ताः । तेष 

मध्ये यौ अजादौ इष्ठन्नीयसुनौ ताविष्यर्थः । तदा्--इष्टनीक्ठनाविति । णाचक्तरः, 

पाचकतम इनि । क्रियाद्ान्दादाभ्यामिष्ठद्चीयसुनौ नेति भावः । गुणवचनादजाद् एवेति 

विपरीतनियमन्याघृश्यर्थः पवकारः। तेन पटतरः पडतमः इत्यादि विद्धम् । 
न 

भूतपूव श्रथ रूप्यपू पर्यय श्रौर॒चरद् प्रत्यय भौ हो । अतिशायने -- ्रतिरय अथे 

विमान प्रातिपदिके स्वार्थे तमप् भ्रत्यय शौर इन् प्रत्यय हो । तिङश्च -भ्रतिश्य अथ 

योस्य निडन्तसे तमप्, परत्य धे । तरसमपौ--तरप् ओर तमप् प्रस्ययर) वरश्च हो| 

किमेति भिम् शब्द शरीर दन्न प्रातिपदिक, तिङन्त दथा श्रम्ययत्े पर नो बः 
तदन्वते "शापः प्रत्यय हो द्रव्यप्रकषसे भिन्नमर । 

हिवचन--दवथथं प्रातिपदिक श्रौर विभक्तम्य ( जित्तका भिमाग किया जाय, वह ) उष 

बद् रहनेषर दोभते एकका श्रतिशय चोत्य हो तो, सुबन्त शरीर तिडन्तसे तरप् प्रत्यय ओर 

श्वसुन् प्रत्यय हों । जज्ञादी--प्रजादि इन् श्रौर ईयसुन् प्रत्यय, गुणवचनते दी होते है। 

प्रशस्य प्रशस्यो भ" भदेश हो, इन् भौर ईैवयुन् भरेपयङे परे 
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परत्येकाच् ।६।५।१६३॥ इषा दष्वकाच् परकृत्य स्यात् । घेः । मरयान् ॥ ञ्य च 
१५ दद ६॥ प्रशस्यस्य ज्यादेश इष्टेयसोः । उपरेष्टः ॥ स्याद्वादीयस्ः 1६ 51द्न 

शदेः परस्य । ज्यायान् । बुद्धस्य च 1५1३1 ६२। ज्यादैश च्रजायोः । ज्येष्ठः, 
ज्यायान् ॥ अन्तिकचाढयोनेदसाधौ 11231६2} अ्रजायोरिषटेयभोः । नेदिष्टः । 
नेदीयान् । साधिष्ठः, साधीयान् ॥ स्थूलद्रयुबहस्वक्तिप्रलुद्वाणं यसादिषरं 
पूेश्य च गुणः 1६121१५६। एषा यणादिपरं लुप्यते, पूवस्य च गुण इष्टादिषु । 

स्थविष्ठः । द्विष्टः । यविष्ठः । हसिष्टः । क्लेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः! एवमीयदन्  हंस्वधिघ- 

बृदरस्य च । शेषपूरेण सूत्रं भ्याचष्टे--ज्यदेय अ्नण्य)रिति । इष्टन्नीयसुनोरिष्यथः । 
ञजे्ठ इति । अयमनयोरतिश्शयेन शद्ध इत्यथैः । ब्रनिनिकगढयोः । च्नायरिनि । शेष. 
पूरणमिष्म् । अन्तिकबाढ अनयोः इषटयसुनोः परतः नेद्, साध एनावादेश्चौ स्त 
इत्यथः । नाचि. सधी निति ` अथमनयोरतिज्येन वाढ इष्यथः । वाढो ग्टशः । श्छ 
शध्रति्तयो्बाढम्, इस्यमरः । (अतिवेग्डश्य्थाततिमात्रोद् गाढनुरमरम् इति च । 
स्थूलदू^ । एष।भि7ि । स्थ, दूर, युवन् , हस्व, डिभ्र, दुद, इच्येतेषामिव्य्थः । यणा- 
दीति) यण् आदिर्यस्येति विग्रहः । परमिति यणादौर्यस्य विशेषणम् , परभूतं 
यणादीर्यर्थः ! लप्य इ । “अर्लोपोऽन इत्यतोऽचुघृत्त खो पपद्मिह कमणि चज. 
न्तमाश्रीयक् इत्यथः । भावसराधनस्वे परमित्यनेन सामानाधिकरण्यासभवाव् । पृं 
स्येति : पूर॑स्व यणपेक्षया बोध्यम् । इरि ष्व , तुरिष्मेयस्षु इस्यतस्तदनुषुतते 
रिति भावः। स्थविष्ठ ह्नि ¦ स्थुल शब्दादिष्ठनि छ्दष्वध्य रोपे उकारस्य गुण ओ. 
कारः अवादेश्चः हति भावः । बोगुंणस्तु न प्रवतंते , यणादिरोपस्याभोयखेनाखिद्धः 
स्वात् । एवमग्रेऽपि । दविष्ठ इनि ' दृरशड्डादिष्ठनि रदष्यस्य रोपे ऊकारस्य गुणे 
अवदः । यव इति । युवच् श्ञब्दृादिष्ठनि चित्यस्य रोपे उकारस्य गुणे भवा. 
देशः ¦ परमित्यमु्टौ यु इत्यस्यापि यणादर्लोपः स्यात्! क्षेपिष्ठ श्नि! द्विप्रश्लब्दा- 
विष्ठनि र इर्यस्य रोपे इकारस्य गुणः । (हको गुणब्द्धी, इष्युक्तेः न पकारस्य 
गुणः ॥ क्तादिष्ठ इति । दुध्शाब्दादिष्ठनि र इध्यस्य छोपः उकारस्य गुणः । 

मरङत्येकाच् - इन् , इमनिच् शरीर शयसुन् +स्ययङके परे मसं एकाच् भ्कृतिवव् हो ! 
उथ च--प्रशस्यको “यः श्रदेरा दो, इष्ठन् यौर ईयघुन् भरव्ययके प्रे । उयांढा ~ ज्यः से पर 
ह्यस् ( इयसुन् ) को श्राकार ्रदेश हो! शुद्धस्य च--उधको भ्यः अदेश से, ्रजादि 
( इछन् - इयसुन् ) प्रत्ययके परे ¦ अन्तिक --्रनमिकको "नेद" श्यावे श्रौर् बाढको साधः 
श्रदिश ह, भरजादि ( इन् -देयसुन् ) प्रत्ययङे प्रे । स्थ॑ङ--स्थूनारिके यणदिरूप पर् 
भागका लोप हो भर् यखादिते पूवेभागको शृण हो, इन् › इमनिच् श्रौर इयन् 



६२४ मध्यसिद्ान्तकोुदी- [ स्वाथिक- 

क्ुदाणां परथ्वादित्वात-हधिमा, त्ेपिमा, सोदिमा ॥ प्रियस्थिर्सस्फियेखूवडइलगुस 
चद्धतपदीधचुम्टारकासां प्रस्थस्फववहिगवं षिज्रव्द्राधिवुन्द्ा; ।द।४ 
१५७ प्रियादीना मदय स्युरि्ठादिषु । प्रष्टः । स्थेष्ठः । स्फेष्ठः । वरिष्ठः । वहिष्रः। 
रिष्टः 1 वष्र: । पिष्ट" । द्राधिष्ठः । वृन्दिष्ठः! एवमीयदन् । व्रेयान् । श्रियोश्बहुल- 
युख्दीर्वाण परज्वादिस्वादिमनिच्, भ्रेमाः इत्यादि ॥ बदोल्लौपो भूश्च बहोः 
॥६।४।१८्] वहोः परयोरिमेयसोलोप. स्यादरोश्च मूरादेशः । भूमा । भूयान् ॥ इष्ठस्य 
यिट् च ।६।४।१५६ वहेः परस्य इष्टस्य लोपो यिडापमश्च । भूविष्टः ॥ विन्मतोलुक् 
९] ८4६ ५॥ इषटयसो' परत. । अतिशयेन त्वग्वान् व्वचिष्ः, त्वचीयान् ॥ प्रशंसाया 

भियादीनामिति । त्रिय; स्थिर, स्फिर, उर, बहक, गुर, वृद्ध, वप्र, दीघ, इन्दारक 
एषां दुकशानासित्यथः। प्रादय इति अ, स्थ) स्फ, वर , बहि, गर् , वविं, नरप, 
दराधि, न्द् एते दशेव्यथः । इष्ठादिष्विति ¦ इडेमेयस्स्वित्यथंः । ततुरिष्टमेयःसु, 
इत्यतः तदुनुच््तेरिति भावः । प्रे श्ति । प्रियज्ञब्दादिनि प्रक्तेः प्रादेक्चः। आमी 
यस्वेनालिद्धस्वाङकारोश्चारणसामर्ध्याच्च न॒ टिरोपः । आद्गुणः । स्थेष्ठ इति । 
स्थिरश्षब्छादिष्ठनि प्रञ्तेः स्थादेश्चः । प्रकविभावान्नं टिलोपः ! स्फेष्ठ इति ¦ रिफर- 
शब्हुस्य इष्ठनि स्फादेश्चः । वरिष्ठ शति । उर्श्चब्दात् इष्ठनि वर आदेश्च: ! दिष्ट इति । 
बहुशब्दस्य वदिष्स्यादेश्चः। इकार उच्चारणार्थः । अन्यथा जाभीयव्वेनासिद्ध- 
त्वात् उच्चारणसामध्याष्ा इकारस्य शेपो न स्यात्} गरिष्ठ इति गुर्खन्दस्य 
इष्ठनि गर आदेश्च । वषिष्ठ इति , धद्धशषब्दस्य इष्ठनि शर्षिरादेशः बहिवदिकार उच्ा- 
रणार्थः। त्र ठ धि । वुपरज्ञब्दस्य इष्ठनि त्रप् आदेश्च; अहुपधः । तृपधातोस्प्स्यथं 
कादौणादिङ़े रकि तुथरशञ्दः । द्र पिष्ठ इति । दीधंश्ज्दस्य इष्ठनि द्राधिरादेशषः। बहि 
चदिकार उच्चारणार्थः । वृगि-ए इनि । बुन्दारशब्दस्य इष्टनि चुन्द आदेशः । अकार 
उच्चारणार्थः} एवमोयदुन्निति । प्रेयान् › स्थेयान् , स्फेयाच् , वरीयान् , वहीयाच् + 
गरीयाच् , व्ाौयान्, ब्रपीयान्, द्राघीयान् , षरन्दीयान् । अत्र इमनिजनुदत्तेः प्रयो ज- 
नमाह--प्रयोर इति । सुरन्ता्तडन्ताच्चेति । शोषपृरणभमिदम् । "विषश्च इस्यनुश्ुत्तम् ! 

परस्ययकं परे, प्रियस्थिर्--प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुर, वृद्ध, पभ, द्वे श्रीर् 
वृन्दारकको यथाक्रमम प्र, स्थ, स्फ, वर् + वर्हि, गर् › वषि तप् ; द्राधि श्रीर् बृन्द ्रादेश 
दो, शन् , इमनिच् श्रौर शयसुन् प्रस्ययके परे । बहो्छोपो --रहुते पर इमनिच् भौर 

शेयसुन् प्रस्यय (के श्रादि)कालोपदोश्रौर बहृको "मूः अद्धि्मी हो इष्ठस्य-- बहु 
पर इ्टन् प्रस्यय (के आदि) क्रालोपहो श्रीर् बहुको भू" अदेश तथा इ्नूरो “विट्; क 
्रगम भी दो । ¶वनूमतो--विन् रौर मतुपू कालोप हो इन् तथा ईयघुन् प्रस्ययके परे । 

म्र्ञघार्या--प्रश्चसा रथम वतमान सुबन्त श्रौर तिङन्तसे स्याथ "हप? प्रत्यय दो । 



प्रकरणम् ] सखुधा-दन्दुमती-टीकाद्वयेपिता । ६२५ 

रूपप् ।५1२]द६। उवन्तात्तिडन्ताच । प्रशस्तः पटुः पटुरूपः ¦ पचतिरूपम् ॥ ईैषदस- 
मापो कर्पन्देश्यदेशीयरः ।५।३।६७} ‡षद्नो विद्वान्-विद्रत्कश्पः  विद्वदुदेश्यः 
विद्रद्देशीयः 1 पचतिकल्पम् ॥ विभाषा सुपे बहुच् पुरस्तात्त ।शददत। 
ईैषदून.पटवंहुपदुः । पडकहपः । सुपः किम् ? यजतिकल्पम् ॥ 

( अथ प्रागिवोयप्रकर्णम् ) 
प्राभिवात्कः ॥५।३।७०। इव प्रतिक्ृतावित्यतः प्राक्घाधिकारः ॥ अब्ययखवे- 

नाभ्नामकच् प्राक् टेः 1५३1 9१1 कापवाद. ! तिहशेत्यनुवतते ॥ कस्य च द 

॥५।२१७२। कान्ताव्ययस्य दादेशोऽकच्च ४ श्रक्ठाते २19३1 कस्यायमश्वः-यश्वकः! 
उच्चकः । नीचकौः । सर्वके । पचतकि । धकित् ॥ कुत्सिते ३७७1 कुत्सितोऽ- 
श.-अश्वकः ॥ शङ्पे ९१३।८] अरप तेल-तलकम् । हस्वो बृक्षः-बरक्षकः ॥ (शछ्- 
स्मिन् प्रकरे दलादो प्रत्यये द्वितीयादचः परस्य ल्लोषो वा वाच्यः ) 
देवदत्तकः। देवकः ¦ ( लोपः पूबपदश्य च) ! दत्तकः ! (विनापि प्रत्ययं पर्ब 

प्रातिपदिकादिति च । वकारः इत्यादिखिषङ्गाव् सुबन्ताडित्ति रुभ्यत इति भावः। 
भशंखाविश्िष्टे स्वाथं वतेभानात् तिडन्तात् सुबन्तास्च रूपविति फलितम् । 

लोपः पूवेपदस्य चेति। विभाषेति हषः । जनजाद्ाविति ह नात्र सब. 
भ्यते । तदेाह--रत्तक इति । कनि देवश्चब्द्लोपे रूपम् । अभ्रत्यये तथैवेष्ट 

ईंषदसमाक्षौ-देषत् अ्रसमाप्ति ( थोडी-सी कमी ) भरथमे वतमान प्रातिपदिकसे कल्पप् 
शरीर देदय तथा देशीयर् प्रत्यय हो । विभाषा--दषत् श्रसमापि भथ वतमान छवन्तसे 
वहुच् प्रस्ययं विकल्पे हो श्रौर वड प्रक्रृतिसे पूव ही दहो) 

प्रानिवास्छः--इवे प्रनिक्ती" इस दत्रसे पूवं तक “ङ प्रत्वयका श्रधिक्कार ३ । 
अस्य गरभ्यः, सवनामा श्रौर् तिडम्तकी "दिः चे पूवं हौ कच् प्रत्यय हो, प्राभिवी 

यादि र्थ । कश्यं च~-ककारनन्त दच्ययक्तो (द श्रादेशो श्रौर उस्म च्रकच् प्रत्यय 
भो हो । अक्ताते-~-पक्चाद श्रथन वतमान छन्त जीर तिङन्ते क, भरकच् रादि प्रत्यय हं 
स्वाम । ऊुष्तिते--स्सित श्रध वतमान प्रातिपदिके स्वा्थैमं यवाविहित कादि 
प्रत्यय हं ! अल्पे- अल्प अर्थं वतमान प्रानिपदिकसे स्वाथ यथाविरहित काटि प्रत्यय हो| 

रोटः-- स्वो दृक्षः~“इक्षकः' इसके लिये (हर्दे ।९।२।८६ (इस्व थे वत्सान प्राति. 
पदिकसे स्वाथे यथाविश्ति कादि प्रस्यय दो} इस स॒त्रा पाठ मी त्ि° कौञुदीमं है । 

भस्मिचू--दस ( प्राभिवीय प्रव्ययके ) प्रमरथर्म हदि प्रव्ययङ्के परे द्वितीय मचृभर 
परका लोप हो, विकल्पते । लोपः षूे--पुवं पदक भो लोप हो, प्रागिवीय इलादि प्रस्ययक्ग 
परे, विकल्पे । विनापि --प्रस्ययके विना भौ पूवेपदं तथा उन्तर प्दका लोप हो, विकंर्पचचे | 

म्रु० ० 



&२६ मध्यसिद्धान्तकोयुदौ-~ [ स्वाथिक- 

तरपदयोक्लेपो वा वाच्यः) । चत्यभामा । भामा ! सत्या » ङरटीशमीद्यण्डा- 
भ्यो र ।५।द।८८। हस्वा कुटी-ङरीरः । शमीरः । शुण्डारः ॥ इत्वा इपच् ।५] 

२।८३॥ हस्वा कुवुः-कुतुपः। कुप" छतत स्नेहपात्रं हस्वा सा तुपः पुमान् कास् 
गोरीभ्यां छरच् ।५।३।६०। श्रायुधविशेषः कास्ः,-हस्वा खा कासूतरी । गोणौ- 
तरी ॥ वत्सोक्ताभ्वषमेम्यश्च त्सव ॥४।२।६१। वत्सतरः ! उक्षतरः 1 अश्व- 

तरः । ऋषभतरः ॥ [कयन्तदो नि्धौरणे इयोरेकस्य डतरच् ।५।२।६२। 
अनयोः कतरो वेष्णवः १। यतरः \ ततरः ॥ चा बहूनां जातिपर्परष्ने डतमच् 
।५।२।६२। जातिपरिप्रश्न इति भत्याख्यातसमाकरे । कतमो भवतां कठः ! यतमः । 

ततमः । वाभ्ट्णमकलजथम् ॥ एकाच्च प्रासात् २ ६&७। उतरच्ू उतमच्च स्यात् । 

अनयोरेकतरो म॑त्रः । एषामेकतमः । इति प्रागिवीयाः ॥! 
-०~=अर००-- 

ति वातिकमामं व्याचष्टे--विनापि प्रत्ययं पूवोंत्तःपदयोर्लोगे वा वाच्य इति । 
भामा-सस्या ¦ भामादिक्षब्शात् राजादिप्रव्ययस्याप्वभावे पूर्वोत्तरपदयोः करमेण छोषे 
रूपम् । इरीकशमौ । हस्व ईइष्येव । करीर इति ' सस्कार्थिकाः छष्टिसप्रञ्तितो 

िङ्गवचनान्यतिवर्तन्तेः इति पुरू । एव शमीरः, श्यण्डार इत्यपि । हस्वा ह्मी 
शुण्डा वेत्यर्थः । कुत्वा पच् । इठप इति ¦ कुतृश्चञ्दाव् पचि डिर्वाद्धिलोपः । तन्नापि 
ङ्टीरादिवत् द्ीश्वमपहाय पुर्श्वमेव । तत्र अमरकोशमपि प्रमाणयति--कतुः 
कृततेरिति । कास्गोणीभ्यां टरच् । हस्व इण्येव } कामूलरीति । षिश्वात् ङीषिति भावः। 
“कासूर्दधे कवाच्येऽखे, इति नाना्थंरर्नमाखायास् । एव गोणीतरीति । वत्सः च । हस्व 
इति निचत्तम् । वस्स, उक्षन् , अश्च, ऋषभ पएुञ्यस्तनुत्वविरिष््त्तिभ्यः रच् भरत्ययः 
स्यादित्यर्थः । इति प्रागिवीयाः । न 

०2७० 

टीकषमी-इटी, रमी ओर शुण्डा अब्दे ^र' प्रत्यय हो, हस्वत्व श्रथं चोत्य हे तो । 
ङुस्वा इपच्-$ुत् खब्दसे डपच् प्रत्यय हो, हत्वत्व श्रथं चोत्य रहने पर् । 
कासू-कासू नौर गोणी शब्दसे रच् प्रत्यय हो, हस्वत्व चोत्य रहने पर । 
दस्सोच्चा--वःसादिसे रच् प्रत्यय हो, तनुल ( थोडापन ) श्रथ । क्िंयत्तद्ः-दोर्भ 

से पका निर्णारण (निश्चय) करना हो तो--किम्, यत् शरीर तत् अन्दोसे !डतरच् 
्रस्यय दो। चा हूना --वहुतोमिं से एकरा निधारण करना हो तो--करिम् , यत् श्रीर तत् 
्र्दोसि डतमच् प्रस्यय हो, विकल्पसे । एकाच्च -एक शब्दसे श्नपने भपने विषयमे इतस्च् 
श्नौर डतमच् प्रस्यय ह, प्राचीरनोके मतसे । 

इसप्रकार इन्दुमती" टीका प्रापिवीय प्रकरण समाप्त इरा । 
"^^ 20/94 



भरक्रणम् | सथा-दर्दुमती-रीकाद्वयोचेता । ६२७ 

इवे प्रतिङृतो ।२।६द] कन् स्यात् । अश्व इव अतिक्ृतिः-अश्वकः ।। शा- 
खादिभ्यो यः ।५।२।९०३।शाखेव शाख्यः । मुख्यः! जघन्य. । शप्रधः । शरण्यः | 
कुशाग्राच्छः ।५।२।१०॥ इशाम्रीया बुद्धिः ॥। तत्प्रङूतवचने मयट् ॥५।४।२१। 
भाचुयेण प्रस्तुतं भ्रकृतम् , तत्य वचनं प्रतिपादनम् ! भावे श्रयिकरशे वा दथुट् । अये 
प्रकृतमन्नं श्रन्मयम्। शरपूपमयम् । द्वितीये-श्चन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पव |} 
संख्यायाः क्रिय्याच्रत्तिगणने कत्वद्ुच् ।५४।१९७ अभ्याटत्तिजिन्म 
क्रियाजन्मगणनःृत्तेः संख्याया स्वार्थे त्वच । पश्वज्ृत्वो भुक्ते । संख्यायाः किम् £ 
भूरिवारान्युकक्ते ॥ दविचिचतुभ्यः सुच् ।५।७।१८। इत्वुचोऽपवादः । दिं कते । 

इवे प्रतिक्ृनौ ' कन् स्यादिति । “अचक्तेपणे कन्? इव्यतस्तदुनुषृत्तरिति भवः 
इवार्थः उपमानस्वम् ¦ तद्वति वतंमानास्प्रातिपदिकात्कन् स्यातपरति्कतिभूते उपमेये 
इति फलितम् । खदादिविनि्मिता परतिमा प्रत्तिङृति" 1 भरखक । अश्व इक परति 
कृतिः (जश्वकः” इव्यत्र “इवे प्रतिङ्कतौः इति केनि नरपे विभक्तिका्ये च छते 
अश्वकः इति । प्रतिकृतेः स्रीस्वेऽपि “स्वार्थिकाः प्रकघत्तितो लिङ्गवचनान्युवतंन्तेः, 
इति पुस्लिङ्गत्वम् । सख्यायाः ! अभ्याृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादि भरघत्तर्द्यते 

तदा चतुवारं पाङप्रद्त्तौ न्निः पचतीति श्यादिश्यत भआह--प्रम्यावृत्तिर्जन्मेति ¦ उप- 
सर्गवश्चाव् शतु व्रत॑ने' इति धातोर्पत्तौ चत्तिरिति भावः । इष्वसुचि "चकार इत्। 
उकार उच्चास्गाथेः। तद्धितश्वासवविमकच्छिः> दध्यत्र तसिखदिषु परिगणनात् 
त्वोऽथानामन्ययस्वम्र् 1 पच्रङलोभुङ्क्त इनि ! पञ्चत्वससख्याकोष्पत्तिविक्चिष्टा भोजन- 
श्रियेर्थथः । सख्यायाः किंभिति । गणने चृत्तिः संख्याश्ञन्दानामेवेति प्ररनः । भू रिवारान् 
अुड> इति । भूरि्ञब्दो बहुश्षब्डपयायः, वारश्ब्दस्तु समभिव्याह्तक्रियापयांप्ते काङे 
वतंते (काध्वनोरर्यन्तसयोगे, इति द्वितीया । बहुकारेषु कास्सन्यैन व्यासा 
भोजनचक्छियेस्यथः । भोजनदहत्व स्वरथाद् गम्यते । नथा च वारश्षब्दोऽय न गणदाच्ती ) 

इवे प्रति --इवा््मे वतमान प्रातिपदिक्से स्वा्थमे कन् भत्यय हो । जो उपमध रहे, 
वह यदि प्रतिङ्गति ( मति, तस्वीर घादि) होतो। 

क्षाखादिभ्यः--श्खादिसे य प्रत्यय हो, दवाथेमै । इश्ाभ्ा-कुशायसे छ प्रत्यय हो 
इवे।थमे । तटपरकृत--प्राचुयंण प्रस्तुतः श्रथमे वतमान प्राति पदिकसे [मयद् प्रत्यय हो । 
श्रथवा प्रङ्ृतिवचन श्रत् प्राचु्यंस प्रस्तुतका श्रधिकरण अभिधेय हो तो, प्रातिपदि कसे मयर 
अत्यय हो । संख्यायाः--क्रियाजन्पके गणनमे वतमान संख्यावाचक श्चष्दसे कूत्घुच 
भरत्यय हो, स्वाम । द्धितृचतुः--क्रियाजन्मके गणएनमे वतमान द्वि, त्रि रौर चतुर 



६२८ मधभ्यसिद्धाम्तकोसुदी- [ स्वाथिक- 

्रि्ङके ! ररास्सस्यः । चतु्ङ्के।। एकस्य सञ्चय ।५।७।१६। सकृदादेशः चास्छुच् 
सङृद् भुङ्के ।। देवतान्तात्तादश्यं यत् ।५।४।२९। तदथं पएव तादथ्यम् । भत् 

एव श्वा ष्यम् । श्रग्निदेवतायें इदम्-अग्निदेवत्यम् । पितृदेवत्यम् । पादाघौभ्यां 
च ।५।४।२४५। पादाथेयुदकं पथम् । श्रभ्य॑म् ॥ शतिथेऽ्यः ।५।४]२६] श्रतिथये 
इदम्-श्मातिण्यम् ।। ( नवस्य नु श्रादेशः र्नप्तनपख्लाश्च वक्तव्याः ) । स्वायै । 
नूत्नम् । नूतनम् । नवीनम् ।॥ ( भागरूपनामभ्यो धेयः ) । मागघेयम् । रूप- 
धेयम् \ नामधेयम् ॥ { आाग्नध्रसाधारणष्दञ् ) । आग्नीध्रम् । साधारणम् ! 
देवात्तल् 1५191२७} देव एव देवता ।। श्रेः कः !५।७२८। अविरेव श्रविकः ॥ स 
भूृरिशब्दोऽपि न सख्याशब्देन गद्यते, "बहुगणवतुडतिसंख्याः इत्यन्न बहुमरह- 
णेन तत्पर्यायस्य भसंख्यास्वबोघनात् । अतोऽत्र न त्वसुच् । दि विचतुभ्यं । क्िया- 
भ्याष्ु्तिगणने इस्येव । सुचि चकार इत् । उकार उच्चारणार्थः \ पूवंवदन्ययत्वस्ः ¦ 
एकस्य सक्ृग्च । दोषपूरणेन सूत्र व्याच्ट-पक्ृददिश इवि! सक्द् युङ्क्ते इति। एकश. 
बा सुच , प्रकृतेः सष्दिव्यादे्चश्च । अन्न एकक्ञाब्दः क्रियाविशेषणम् । एकत्ववि- 
शिष्टा भुजिक्रिये्यथं । देवतान्तात्तादर््ये यत् । तदथं एवेठि । तच्छुड्देन देवतान्त. 
स्याथं उच्यते, तस्मे अयश तदथः । ततः स्वाथ चतुवर्णादित्वात् भ्यजित्यथंः । देवता. 
न्तात् प्रातिपदिकात् यस्त्यात् प्रह्त्थथांथं वस्तुनि वाच्य इत्यथः । स्यञ्यमानद्रध्ये 
उद् देश्यविशेषो देवता मन्तरस्तुस्या चेव्युक्तं “सास्य देवताः इष्यन्न । अतः पितृदेव 
स्थम् रशोदेवत्यमिष्यादौ नाव्याः । तदाह--पित्देवत्यमिति । देवताश्न्दस्य देवाः 
मनुष्याः पितरः असुरा रासि इत्यादि श्रतिपुराणादिप्रसिद्धजादिविशेषपरष्वे तु अ- 
ब्राभ्याछिः स्यादिति भावः । पादर्वा्या च । ताद्भ्ये यदिति शेषः । नवीनमिति । नव. 
शब्दात् खभ्रघ्यये, तस्य द नादेशे, भङ्कतेचू मवे, जोगुणः, अवादेज्ञः । भागरूपेति । 
वार्तिंशसिदस् । आग्नीधरमिति । अभश्नीधः इारणस् आग्नीध्रम् । ततः स्वाथ भनि अ, 
श्निध्रमेव । देवान्तल । तादथ्यं इति निष्र्तस् । अस्यन्तस्वार्थिकोऽय तङ । देवतेति । 

शब्दसे स्वाथेमे घुच प्रत्यय हो ! एकस्य -क्रिया-~णन श्रथमे वतेमान एक शछन्दमे सुच् 

प्रत्यय हो शरीर ण्कको सक्त आदेश्च मी दो। देवतान्ता--चतुथ्यन्त देवतान्त प्राति 
पदिक तादभ्यर्मे यत् प्रत्यय हो । फादूर्घा--पाद तथा सघ प्रातिपदिके तादथ्यमे यत् 
परस्ययहो । अतिधेभ्यंः-- प्रतिय प्रकृतिक चतुथ्येन्तसे तादश्य॑मं व्यप्रत्यय दहो । 

नकषस्य नू--नव राब्दसे स्वार्थ स्नप् , तनप् न्नर ख प्रत्यय हो तथा नवको 
न्) अदेश भी हो । भागखूप--माग, रूप न्रौ नाम श्ञब्दसे षेव प्रत्यय हो, खा्थम । 

भाप्नीञ्र-श्राग्नीध्र भ्रौर साधारणसे अरन् प्रत्यय हो । देवात्तद्ध--दरैव श्न्दते स्वाम 
तल् प्रत्यय हो । भवेः कः--श्रवि शब्दस स्वारथमे “कः प्रत्यय हो । 



धकरणम् ] सुवा-इन्दमती-टीकाद्योपेता ६२६ 

यावादिभ्यः कन् ।।२।२६} याव एव यावकः ! सणिकः \ ( सखवेप्रातिष- 

दिकेभ्यः स्वार्थं कन् ) } बहुतरकम् ! अुदस्तिकन् ।५)७।२६॥ षदेव 

एत्तका । ससन प्रदं खायाप् 1४1४0४० सूपपोऽपवादः । प्रशस्ता एत् -एत्सा, 
ष्टट्स्ा ।) प्रलादिभ्यश् ॥५ शदे ऋग् स्यात् । अकच एव प्राज्ञ ! देवतः । 

वान्धवः ॥ पुगाज्ञ्यो.ऽग्रामणीपूर्वात् ६५।२१९२ स्वाय । नानाजातीया 

अनियतवत्तयोऽर्थकामप्रधानाः सङ्खाः पूगा. ! लौहितध्वज्यः \\ ञ्यादयस्तद्राजाः 

॥५।२।११६। तद्राजस्येति लुक् । लोहितष्वनाः । नातिति च्छन् । कोपोतेपात्यः । 
कपोतपाकाः । कौश्लायना इत्यादि । बहरपाथाच्छुस्कारकषदन्यतरस्याम् 

1५181४२] वहूनि द॑दाति बहुश । श्रल्पानि अश्पशः। बह्मरपाथीन्मवङ्गलामङ्गल- 

वचनम् । नेद -वहु ददात्यनिशेषु । श्रयं ददात्याभ्युदयिकेषु  संख्यक्व चनाच्च 

स्वार्थिकसवैन पर्ृतिखिद्नाद् क्रमात् खीस्वम् । भवेः कः। भयमपि केवस्वार्थिकः । 

अवयः हैरमेषाकौः? इस्यमरः । यावादिभ्य" कन् 1 यावक इति । यवानामयं यावः, 

लोदनादिः+ स एव यावकः । "यावोरच्छो दभामयः' इत्यमरः) मवै भ्रातिपदिकेभ्य-। वाति. 

कमिदम्, स्पष्टम् । श्रदरितिफन् , शदुश्चज्ाव् स्वा तिङन्निर्यथंः । सस्नौ › अर्स्तार्या 

सदि वत॑मानात् श्ठब्दसस्वार्थे स स्न एतौ प्रस्ययौ सतं इत्यरथः । लोडितेनवजा इति । 

'पूात्, इति विहितस्य व्यस्य तद्वाजत्वात् बहवे ठक् । कोजञायना इति । चात. 

च्फभोः, इति विहितस्य न्यस्य लक् । त्यादोति । चतौदक्यौ, चद्रकाः, ायुधजीवीति 

ऽयटो लुक् । वाक्यः, वाकेंण्यौ, छाः “ृकाट् देण्यणो दकः दामनीयः, दामनीयौ, 

दामनयः, ` कौण्डोपरथाः इत्यादौ “दामन्यादिन्निगतंषषटात् इति चस्य लक् । पाशेवः, 
पारशवो, पर्शवः, यौपेयाः इत्यन्न परश्वादियोधेयाचयणजोटर्। भामिनित्यः, आभिजित्यौ, 

अभिजितः, विदशतः इत्यादौ असिञ्जिद्धिदश्डदिस्यादि विषितस्य यजो गिति भावः । 

सख्यैकवचना=्च । संख्या च एकवचनं चेति समाहारात्पश्चमी 1 एकस्वविश्ि्टोऽथः । 

यावादिभ्यः-यावादिते स्वाथप्रं कन् प्रत्यये, सर्वपराति-परातिपदिक मात्स 

स्वाथेम कन् प्रत्यय हो । 
खदस्तिकन्-गृद् शब्दसे स्वारथमे तिकन् प्रत्यय दो । सस्नो-प्रशसा ( प्रश्चस्त ) 

अर्थम वतमान भृद् शब्दसे “सः प्रत्यय श्रौर् प्न" प्रव्यय द । प्र्ञादिभ्यः--प्रहादिसे 

स्वार्थे श्रण् परस्यय हो । पूयान्ब्यो -यारणीपूवंकते भिन्न पूणवाचकसे न्य भत्यय धे, 

स्वाथ, भ्यादयः--पूगान्न्यः इश सूत्रे प्रारम्भ करके जो प्रत्यय कदे गये है, चनकी 

“तदान, सज्ञा रो । बहदपा--बहथंक अर् अत्पाथंक जो कारकाभिभायक शब्द, उनते रस् 

प्रत्यय हो, विकटपसे ! बह्रपार्थात्-बहथकते मगल श्रथरमे रौर श्रत्पाथेकसे श्रम यल 

अर्थम दी शस् प्रत्यय दो ! संख्यैक-कारकाभिषायक रुख्याकाची पकवचनान्तत्ते वीप्ला 



१३० [ स्वा्थिक- 

7१्लायाम् ॥५।४७।४७३। दौ दौ ददाति-दिशः । मार्ष माष माषशः\ 
रिमाणशब्दा उत्तवेकाथ एव । संद्येकवचनात्किम् १ धट धरं ददति । 
प्सायां किम् १ दौ ददाति कारकादिव्येव । द्रयो्योः स्वामी ॥ प्रतियोगे 
म्यास्वसिः । ५।४।४९। प्रतिना कर्मप्रवचनीयेन योगे या पश्चमी विदिता 
इन्तात्तसिः । प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति ॥ ( आदयादिभ्यस्तसेर्पसखस्यानम् ) । 
दौ पादितः । मभ्यतः । पृष्टतः । पाश्वतः | द्मक्ृतिगगणोभ्यम् । स्वरेण स्वरतः । 

तः ॥ छम्बस्तियोगे संपयकतंरि चिवः ।५।४।५० ( श्रभूततद्धाव इति 
कव्यम् ) | विकारात्मतां प्रष्ठवत्यां भृतौ वर्तमानाद्धिकारशन्दात्स्वाय च्व 
1कसोत्यादिभियेगि ॥ शस्य च्वो }ज७।द२ा श्रवणस्य ईत् स्यात् च्चौ। 
कृष्णः कृष्णः संपद्यते, सं करोति~कृष्णीकरोति । ब्रह्मभवति । गद्धीस्यात. ॥ 
अव्ययस्य चवाचीव्वं नेति बाच्यम् ) । दोषामूतमहः । दिवाभूता रात्रिः ॥ 
पच््योश्च ह ४।१५२्। दलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः वये च्वौ च परतः । 

यतेऽनेनेध्येकवचनः । णकत्वश्िक्षिष्टस्याथस्य वचन इति विग्रहः । सख्यावाचकां 
हन्यस्माष्चेकत्वविशिष्टवाचस्ात् कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात् बीप्सायां शस् 
प्रथः । संख्यावाचिनः उदाहरति- र द्वौ ददातीति । “नित्यवीप्सयोः इति द्िव- 
म् । ह्िश्चः इव्यश्न तु न, क्षसेव वीप्साया उक्तस्वात् । माष माष माषश इति ! 
षं माषमित्थनन्तरं ददातीति शेषः । माषशब्दः परिमाखविशोषवादची । प्रतियोगे । 

इतेति । श्रतिः प्रतिनिधिप्रविदानयोः, इति प्रतेः कमभ्रवचनीयष्वे तद्योगे श्रति- 
ध प्रतिदाने च यस्मात्” इति पद्नमीविहितस्येव्यथः । प्रचुम्न. कृष्णततः प्रतीति । 

गस्य मरतिनिधिरिव्वर्थः । दोषाभूतमढः। दोषेत्याकारान्तसव्यय रत्रावित्य्थ 

ते । अदोषा दोषाभूतमहः-बडरमेघावरणान्धकारात् दोशाभूतमिस्यथः । अन्न 
धयष्वाव् १९ नेत्यर्थः । दिवाभूता रान्निरिति ¦ दिवेध्याकारान्तमन्ययम् अहनीव्य्थ । 

तु भहरिष्यथं ववंते। चन्द्रिकातिश्षयवश्ञात् अहभूंतिस्ययैः। क्यच््योश्च । भदरोपोऽनः 

"स्मात् रोप इति "हलस्तद्धितस्य, इत्यस्मात् हर इति “सुय तिष्य, द्रव्यतः य 

ते शस प्रत्यय हो, विकल्पते, भरतियोगे -कमं प्रवचनीय सन्ञक प्रत्िके योगम विति 

भयन्तस्त तसि प्रत्यय हो, विकल्पते । धाद्यादिभ्यः--भ्ायादिसे तसि प्रत्यय हो, विकरटपसे । 

कभ्वस्ति--विकाररूपको प्रि करनेवालौ प्रकृतिके श्रथ वतमान विकाराचक शब्दे 

रम “च्वि प्रत्ययो, ङ, भू रौर भस्त धातुके योगम, विकत्पते । जभूत् -भ्रभूत- 

व अरम ( अ्द्रुपके तद्रूप होनेपर ) ही च्वि प्रत्यय ह]-पेसा कहना चाये । 

जस्य च्दौ--भ्रवणंको श्व हो, चवि परत्ययके परे। अभ्ययस्य-च्ि प्रत्ययके परे 

यंक स्त्वं नदी रो ¦! क््यर्ब्योश्च-ईइलसे पर भरापत्य यकारका लोपहो, क्य शोर 
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गार्गाभिवति ॥ चवो च 1७॥७।२६॥ दीर्घः 1 शुची भवति । पट् स्यात् ॥ श्रङ- 
मनश्चल्लश्चेतोर्दोरजखां लोपश्च ।५।४1५१। चात् च्विः । श्रू करोति । 
उन्मनी करोति ! उचचन्लू करोति! विचेती करोति । विरही करोति । विरनी 
करोति ॥ विभाषा साति कारस्व्यं 1७४२ चचेर्विषये साति स्यात्साकश्ये । 
-सात्पदादयो. । कृत्लं शछ्रमभिः संपथते-अग्निसाद्ध वति, श्रग्नी भवति । 

कास्य किम् १ एकदेशेन शुङ्को मवति पटः ॥ श्रभिविधो संपद्ा च 1५4४1४३ 

संपद्। कभ्वस्तिमिश्च योगे सातिव व्याप्तौ । प्ञ- हृभ्वस्तियोगे च्विः, सम्पदा 
पु वाक्यमेव । अग्निसात् संपद्यते, अग्निसाद्धवति शम् -श्रग्नीमवति '! जलसात्सं- 
पदयते, जलीभवति लवणम् ॥ तदधो नदचने {५8॥४४। सातिः स्वस्तिभिः सपदा 

इति “अपस्यश्य च, इत्यस्मात् आपत्यस्येति चानुवतते । तदाह-इलः परस्येति । गार्गी 
भवतीतत । अगा्ग्यो .गार्यः सपद्यमानो यवतीस्यर्थः ! यञन्तात् च्वौ थकारस्य रोपः। 
इत्वम् । वेछोषः । श्रर्सनश्वच्ल ` अरुस् , मनस् , च्वशुस , चेतस ; रहस्, रजस् » 
इत्येतेषाभित्यर्थः । पूर्वेणेव प्रव्ययिदधेस्तस्सनियोगेन अन्ध्यरोप इष्ट॒विधीयते । 
अरूकरोतीति , अनरः अर संपद्यते तत् करो तीध्वर्थः ! प्रह्तेरन्स्यरोचे उकारस्य ध्व 
च, इति दीः । ऽच्ेनोमरोतीति । अनुच्चेताः उच्चेताः सपद्यते, तं करोतीष्यथंः । 
च्वौ अन्त्यरोपः, ईैरवं च । विरजीकरोनीति ) रहः विजनदेश्षः, विक्िष्ट रहः विरहः । 

अविरहः विरः सपद्यते तत् करो तीव्यथंः । स्चौ अन्त्यरोपः हत्वं ख । विरजीकरोतीति। 
अविरजाः विरजाः सप्ते त करोतीत्यर्थः । अन्प्यलोपे अस्य च्वौ ईस्वं च । विभाषा 
माति ! पातीति लुश्चप्रथमाकम् । च्विविषये इति । अभूठतद्धावे सम्पद्यकतंरि इभ्वस्ति. 
योगे त्यथः! ्रग्नसाद् भलनि । करस्नं खम् अग्निः सम्पद्यते १अग्निसाद्, इत्यत्र 
क्ृम्वरितियोये"इति च्वौ, स्वेःसर्वस्य रोपे विभाषा सातिप्रष्यये, इरोपे विमक्तिकायं 
च छते "अग्निसात् मवति । पे च्वौ, ' च्वौ च इति दीरघ॑र्वे “अभ्नीमवति" इति ९। 
पत्ते इति ' सातिप्रत्ययामावपक्े कभ्वस्नियोगे पूर्देण शिः, सपदायोगे तु सातेरभावे 
वाक्यमेव न् तु च्विः, कञ्बस्तियोग एव तद्धिधानादिष्यर्थः । सपदायोगे उदाहरति- 
अग्निसात्सपद्यत इनि । कभ्वस्तियोगे उदाहरति प्रग्निनाद्धवति रखभिति  अग्निसाव्क- 

च्वि प्रत्ययक्े परे । च्वौ च--च्विप्रस्ययकरे परे पू्॑दो दीष भे । अरर्मन--मररष् ्ादिके 
अन्त्यका लोप हो श्रौर चकारात् ्ररष् आदि च्वि प्रत्यय भी हो विभाषा--पाकषल्य 
श्रथ गम्यमान हो तो--च्िके विषयश्च साति प्रत्यय विक्रत्पत्ते हो! अभिविधौ भ्रभिविधि 
( अभिव्याप्नि ) श्रथं गम्यमान दो तो--समपूवंक पत् धातु, क्ृधातु भू धाठुश्रौर भस् षातुके 
योगम भ्विके विषयपरं साति प्रत्यय हो, विकल्पते! तदुधीन--तदषीन वचनम ('डकक्ते अघोन 
दे फेसा कना हो ततो ) च्विके विषयतरं साति प्रत्यय दो, छ, मृ , अस् शरौर सम्पदे योगत 1 
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च योगे ! राजसात्करोतिः राजाधीनमित्यर्थः ॥ देये आ च }8श तदधीन 
देये त्रा स्यात्सातिश्च छभ्वादियोगे । विभ्राधीनं देयं करोति-विपषत्राकरोति । विप्रा 
घपद्यते । पन्ञे-विप्रषात्करोति । देये किम् १ राजसाद्धवति राष्टम् ॥ देवमयचभ्य- 

पुरुषवुरमव्येस्यो द्वितीयासक्तम्योबंहलम् ।९1९1५द। एभ्यो दितीयान्तेभ्यः 
सप्तम्यन्तेभ्यश्च जा स्यात् ' देवत्रा चन्दे खे वा) बहुलोक्तरन्यत्रापि, बहुचरा 

जीवतो मनः ॥ छष्यकानुक्रणादूद्धयजवयवीदनितो डाच् ।५।४।५७। 
द्यच् , वरं न्यूनं, न तु ततो न्यूनम्; अनेकाजिति यावत् । तादृशम स्य त- 
स्माड् डाच् कृम्बसितिभियेगि ॥ ( डाचि बिवद्धिते ढे बहुलम् ) । डाचि विव- 
क्षिते द्वित्वम् ॥ ( निव्यमाभ्रेडिते उाचीति वक्तव्यम् ) । डाचृपरं यदा्रेडितं 
त्षििन्परे पूर्वपरयोर्वंणयोः पररूप स्यात् । इति तपयोः पः । पटपय करोति । अन्यः 
तालुकरणात्किम् १ ईषत्करोति । श्यजवरा्घात्किम् ए श्रत्करोति । श्वरेति किम् १ खरः 

ट्र करोति । श्रनितौ किम् १ पटिति करोति ॥ छञे द्वितीयततोयश्शम्बबी- 
ज्ाच्छृषो 1५४५२} दवितीयादिभ्यो डाच् छल एव योगे कषंशोऽय । बहुलोक्तेरम्य- 

्तानुकरणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम् । द्वितीयं तृतीयं क णं करोति, द्वितीया करोति । 

रोति अग्निखास्स्यादिव्यप्युदाष्ार्यम् । एभ्य इति । देव, मनुष्थ, पुरुष, सुर, मस्य 

इष्येतेभ्य इत्यर्थः ! अव्यन्तस्वार्थिकोऽयम् । सतीति, इम्बस्तियोगे इ्यपि निघत्तम् । 

देव्ावन्देरमेवेति । वान् वन्दे, देवेषु र मे वेष्यथेः । भत्राजौवनो मन इति ! जीवतो ज. 

स्तोमनः बुष विषयेषु गच्छति, बहून् न्थाप्नोती्यथः । भ्न्यक्ताुकर्णात् । यत्र वनी 
अकारादयो वणं विरोषाः न उ्यञ्यन्ते स जभ्प्ररो ध्वनिः । तस्यानुकरणम् अभ्यक्तासु- 

करणम् । द्वयजवराधंश्चब्द् व्याचष्टे -दवथजिति द्वावचो यस्येति विग्रहः! भवरशब्दं 

भ्याच्चष्टे-न्युनमिति । एयज्ञेव भवरं न्यूनखख्याकमिति सामानाधिकरण्येनान्वयः । 

देये त्रा च-तदधीने देये ( उसके श्रघीन दातव्य वस्तु) इत श्रथ श्रा? प्रत्यय श्रौर 

सातिः प्रत्यय भी हो, कृ, भू , शरस् श्नौर सम्पदे योग्भे । दैवमचुष्य द्वितीयान्त तथा 

सप्तम्यन्त देवादि शब्दो ध्रा! प्रत्यय हो, बहुल प्रकारे । अश्यक्तानु--भन्यक्त ( ध्वनि ) 
का अनुकरण भरनेका चसे डाच् प्रत्यय हो, कृ-भू-प्रस् षातुक योगम । 

डावि-डाच परत्ययकी विबक्षाभ ही ( डाच पूवं ) दत्व हो, ततः डाच प्रत्यय हो । 

निस्यमा--डाचुपरक भ्ाग्रेडित परे पूवं श्रौर पर बणंस्थानमे नित्य ही पररूप शे 
पसा कश्ना चाहिये । 

कनो -ङषि ( लेती ) भभिषेय ह तो-ङृुके योगम द्वितीय, तृतीय, शम्ब भोर बीन 
1 
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तृतीया करेति । शम्बा करोति ! वीना करेति ॥ संख्यायाश्च गुखान्तायाः ।५। 
॥४।५६। दियुणा करेति क्तेत्रम् ४ समयाच्च यापनायाम् 11७1६०1 कृषाविति 
निवृत्तम् } समया करोति ; कालं यापयतीत्यथेः ॥ सपञ्चनिष्पन्रादनिव्यथने ।५। 
७।६१। सपत्रा करोति खगम्; चपुङ्खशरप्रवेशनेन सपत्त्रं करेतीस्यथेः ! निष्पन्ना करो- 
ति ¦ सपुङ्खस्य शरस्यापरपर््वैन निगमनान्निष्पत्रं करोतीत्यथंः \ शतिन्यथने किंम् १ 
सपत्रं निष्पन्न वा करोति भूतलम् ॥ निष्डलाक्किष्छोषणे 1४ ३1६२ निष्ुला 
करोति दाडिमम् । निगेततं॑कुलमन्तस्वयकना खमूहो यत्मादिति बहु्रीहेडच् 
खुखप्रियादादुलोम्ये ।५।४।६३। उखा करोति, भरिया करोति रुष्; अनु ला- 
चरखेनानन्दयतीत्यथेः । द्ःखादप्रातिल्लोम्ये ।५।छद इुःखा करेति स्नामिन- 
म्, पीडयतीत्यथः \। शूल्लार्पाकरे 1 ५।४।६५॥ श््ताकसेति मासम्; श्षतलेन पच. 
तीत्यथंः \ सत्यादशपथे 1५९।दद। सत्या करोति भण्ड वणिक् ; केतन्यपिति 

सपत्र , सपस्त्र्ब्दात् निष्पत्रब्दास्च अतिव्यथने डाजित्थथेः । भूतशरूसि'"त । 
पुङ्कपयेन्तं पुङ्कवजं वा श्रभ्वेरानेन सपनन निष्पत्र वा भतरं करोतीत्थथः 
निष्कुनाज्निष्कोप्ये । डाजित्ति शेषः। निष्छोषण अन्तगंतावयवानं वहिःकरणम् । 
निष्कुनाकरोति दाडि प्रमिति । निर्गत कर यस्मादिति बहूकीष्िः । ऊुल्शब्दश्च अन्तरव. 
यवसषमूहे वतते। तदाह--निगतमित्यादि ! छखप्रियादानु नोम्ये । सुखशषब्डास्पिय शब्दाच 

आनुरोम्पे गम्ये डाच् स्यादिष्यथः। धाराभ्यगुर्शदिचित्तायुवतनमानुलोभ्यम् । युखाकरो 
ति प्रियाकरोति गुरुमिति । चित्तानुवर्तनेन गुर सुखसपन्न प्रियस्पन्नं च करोतीत्यथेः । 
दुःलात् । डाज्ञिति शेष आराध्यभरतिक्खाचरण प्रातिरोम्यस् । अन्यत्. 
वूदेवत् । शूल'त्पाके ! डाजिति शेषः । शूलाकरातीति । अन्न करोतिः पाके वर्त॑ते। 
तदाह~--शकेन पचतीप्यथं इति । सत्यादशपथे । डाज्ञिति शोषः । सयाकरोत्ति माण्डभिति 1 
रत्नादिद्रव्यजात मिस्यथेः । सत्यशञब्दोऽत्र तथ्ये वतते । "स्यं तथ्यश्तं सम्थकः' इत्य. 
अरः । केतन्यमिति । एतावत्तेव मूल्येन इदं क्रयण नातोऽधिकमूल्येनेव्येवं यथाभूता 

श्चब्दसे डाच प्रत्यय दयो ¦ संख्या-सख्यावाचक गुणखान्त छब्दमे कुजे योगर डाच् प्रत्यय 
हो, क षके प्रभिधेयर्मे ¦ समयाच्च-यापना ( विताना) अथं गम्यमान हो तो समय 
शब्दे कृजॐ़ योग्य डाच प्रत्यय हो । सपन्र-- प्रत्यन्त पीडन श्रथ सपत्र रौर निष्पन्न 

छब्दसे छजके योगर डाच् प्रत्यय हो ' निष्डुखछा--निष्कोषण ( निचोडना ) श्रथ निष्कुल 

दष्दसे ठञ्$ योग डाच् प्रत्यय हो । सुखगप्रिया--ाचुलोम्य ( अनुकृलता ) श्रर्मे सुख 
खम्द श्रौर प्रिय शब्दसे ज् योगमे डा च् प्रप्यय हो । दुःखात्--प्रतिलोम्य ( प्रातिकरूल्य ) 
श्रथम्रं दुःख शब्दसे छृनृके योगर्मे डाच् प्रत्यय हो । श्रूखाव् -पाक्के विषय शूल छन्दसे 
कञके योगम डाच् प्रत्यय हो ! सत्याद्--शपथसे भिन्न अधमे कने योपम क्य शब्दस 
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तथ्यं करोतीव्यथंः । शपथे तु,-सत्यं करोति विभ्रः । मद्वात्परिवापखे ।५।६।६७} 
मद्रशब्दो मङ्गलार्थः । परिपनं मुण्डनम् । मद्रा करोति कुमारम्; माङ्गश्यमुण्ड 
नेन “स्करोतीत्यर्थः ॥ (भद्वाच्चेति वक्तव्यम् ) । भद्रा करोति । श्रथैः प्राग्वत् । 
परिवाषरी किमू १ भद्रं करोति ।। इति स्वाथिकम्रकरणम् ।\ 

इति तद्धितः । 
०0४०० 

अथ द्विरप्रक्तकरणम्। 
सर्वस्य द्धे ।८।१।११ इत्यधिकृत्य । परेवंजने ।८।१।५॥ परे्॑जनेऽये दव 

स्तः ।! परिपरि वङ्गभ्यो वो देवः 1 उवयध्यधखः सामीष्ये ।८।१।७ उपदुपरि 
ग्रामम्; भ्रामस्योपरिद्त्समीपे देशे इत्यथः । अध्यधि सखम्; सुखस्योपरिशत्समी- 
पकाल दुःखमित्यथंः । अधोधो लोकम्; लोकस्याधस्तात्समीपे देशे इत्यथः 1 वा. 

वदतीष्यथः । सत्य करोति विप्र इति । क्षपथं करोतीध्यर्थः । मद्रासरिवाप्ये । डाजिति 
शेषः । मद्रशब्दो मङ्गलाथ इति) मद्धलपर्याय इव्यर्थः । परिव।पण सुण्डनमिति । केशान्ब- 
पते? इत्यादौ तथा दर्शनादिति भावः । मद्र करोति । भद्रकरोतीति । केम करोती्यर्थः 
अत्र परिवापणस्याप्रतीतेः न डाज्ञिति भावः । इति तद्धिता । 

"09 0०--~~ 

वंस्य दवे ! इत्ययिकृव्येति । द्विव चन विधयोऽनुक्रश्यन्त इति शेषः । परेव जने ¦ वज॑ने 
चतमानस्य परीस्यक्ष्य ष्ट स्त दस्यथंः। परिपरिवङ्गभ्यो वृष्टो दैव इति पजन्य इति 
शेषः । (भपपरी चवजने' इति परिः कमप्रवचनीयः। "पञ्चम्यपाहपरिभिःः इति पञ्चमी । 
परि हरेः ससारः इस्यत्न तु, 'परैरघ्षमासे इत्ति वक्तभ्यमि'ति वार्तिकात् न द्विर्वचनम् । 
उपयध्यधस उपरि-जधि-अघः, एतेषा हे स्तः सामीप्ये गम्वे हस्यथः । सामीप्यञ्च- 
उपयुपरि ग्राममिव्यन्न अधोऽधो लोकमित्यत्र च देशतः । अध्यधि सुखमिस्यन्न तु 

डाच् ब्रत्यय 6) । मद्राव्परि-परिवापण ( युण्डन ) श्रमं कुजे योगमै मद्र रब्दसे डाच 
प्रत्यय हो 1 मद्रास्व-कञके योग स्दनेषर मुण्डन अधम भद्र रब्दसे डाच प्रत्ययहो। 

इसप्रकार °ङन्दुमतीः' टीकार्मे स्वाथिक प्रकरण समाप हुश्रा, 
~अ“ 

सर्वस्य दवे--यदह अधिकार सृत ३ । परेर्वजेते--वजंन श्रम परिको द्वि हो। 
उपर्थस्यधः--सामीप्यकौ विवक्तामे उपर, श्रवि श्रीर् भधसुकतो द्वित हो । 
वाक्यादेः--श्रसूयादि गम्यमान हो तो-वाद्यादिकै भासन्ति दित्व दो । 



भरकरणम् ] सुधा-इन्दुमतो-रीक्ादयेचेता । ६३५ 

कयादेरामन्तितस्यास्यासंमतिक्रौषङुत्सनभस्संनेषु । 21 १।८। न्दर खन्दर 
कृथा ते सौन्दयंम् संमतौ -देवदेव वन्योऽसि । कोपे,-इुविनीतदुर्विनीत इदानीं जञास्य- 
सि । कुत्सने,-धानुष्कधानुष्क वृथा ते धनुः । भरत्घने-चोरवोर घातयिष्यामि लाम् । पकं 
बहुव्रीहिवत् ।८।१।६। दिरुक्त एकशब्दो बहुतरीहिवत् । तेन सुञ्लोपपुंवद्धावौ । 
एकेकमक्षरम् । इ द्योरपि खपोष्छुकि सति बहुत्रीदिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात्समु- 
दायात्छप् । तच एकवचनमेव । एकेकयाहूत्या । आबाधे च ८१११०} पीडायां 
हे स्तो बहुत्रीदिवच्च । गतगतः। गतगता ॥। पकारे गुणवचनस्य {८।१।१२। 
खाटश्ये योत्ये गुणवचनस्य दे स्तः, तच्च कम॑धारयवत् ' पटपटवी । पटुपद्ः  पुसदशः 

कारत इति जेयम् । वाक्यादेः दधे स्वः इति शेषः । यद्यपि कोपाद्धस्संनम् , असूयया 
कुष्सनम् , तथापि विनापि कोपासूये भत्संनङ्ुत्सनयोः श्िष्यादौ संभवाच्छथक् 
ग्रहणम् इति माष्ये स्पष्टम् । उन्दरेति । सौन्दयंमक्ठहमानस्येद् वाक्यम् । देवेति । तव 
वन्दन समतमिव्यरथः । दुर्विनीतेनि । क्रोधाविष्टस्य वाक्यम् । ज्ञास्यस्रीति ' दुर्विनयस्य 
फलमिति दोषः ! पानुषकेति । युद्धासमथं प्रति निन्देयम् । तोरेति। चोर परति अवाच्य. 
वादोऽयम् । एक वहुनीदिवव । [रक्त इति । द्विर्वचनं प्राप्त इत्यथः! एतच्च प्रकरणाह्नभ्य- 

ते, वीप्सामात्रविषयमिद्म्' इति भाष्याच्च । तेनेति । बहुबीष्िवस्वेन सुडलोपयुवद्धावौ 
सिध्यत इत्वर्थः । तत्र सुज्छोपमुदाहरति -रकैकमिति । इदे त, पकेकूमित्यत्र एकमि- 
व्यस्य द्विवचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो लुकि, सञुदायात् सबिध्यन्वयः } 
ननु "यन्न साते पूर्वो भागः पद् वश्य चेद् भवति तर्हिं समासस्येव इति नियमेन 
समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् कथमिह सुपो टुक् ; कथ बा युदायात् सुधित्यत 
साह--बहुनीदिवद्धावादिव प्रातिपदिकस्वादिति । एतच्च सु पोद्ुकीष्यनत्न समुदायास्सुबिस्यन्र 
च मध्यमजिन्यायेनान्वेति । अथ पुवश्वेऽपि उदाहरति केकया श्राहुत्येति ! एके. 
व्यस्य द्विवचने सति एकया एकयेति स्थिते बहुवीहिवस्वेन समुदायस्य प्रातिपदिक 
त्वारसुपोलं कि पूर्वखण्डस्य पुवष्वे ते, समुदायास्पुनस्तृततीयात्पत्तौ, एकेकये ति रूपम् । 
बहनोदहिवस्वामावे हु इह सथुदायस्य प्राततिपदिकस्वामावात् सुपोलयंक् पृवंखण्डस्य 
पुंवरवं च न स्यात् , उत्तरपद्परकत्वाभावाव् , समाखच्रमावयवस्येव उत्तरपदत्वादिति 
भवः । रषये च। जाबाधः-पीडा। तदाह--रीडायामिति ' गतगत इति । त्रियं 
विना कारु इति श्ेषः। विरहाप्पीडयमानस्येयमुक्तिः । बह्ुन्रीहिवद्धावास्सुञ्टयक । 
गततगता । इह पुवद्धावः । प्रकारे युणवचनस्थेति । प्रकारशब्दः सादश्ये, च्याख्यानात् । 
तदाह- गश चोय इति । पटपटवीति । पटचीश्चञ्दस्य द्विवे चने कर्मघारयस्वात् 'पुंवख्छमं 

एक षटु - द्विरुक्त एक शब्द बहुनीहिवत् दो । बधे च-पोडार्मे द्विस्व हो भ्नौर 
वहुतरीदहिवद्धाव गीषे | प्रकारे- सादृश्य चोत्य रहनेपर गुख्वचनको द्वित्व हो भौर वह 



६३६ मध्यसिदन्तकोसुदी- [ दविरु्- 

रैषत्पटुरिति यावत् || ( श्रासपूञ्य ड वाच्ये ) । मूज्ञे मूते स्थूलः ॥ ( खंश्रमेण् 
वरव्॒तौ यथेष्ठसनेकवा चयेगे म्यायसिद्धः ) ! सपः सर्पः वुभ्यस्व बुध्यस्व । 
सपंः सरणः सर्पः बुध्यस्व बुध्यस्व धुध्यस्व । (कर्मऽ्यतिहारे स्ंनास्नो द वव्ये 
सभाखव @ वहलम्) बहुलग्रहणादन्यपरयोनं समासवत् । इतरशब्दस्य तु नित्यम् 
( अखमाल्ठव द्भावे पुवपदस्थस्य सुपः सुधेक्तव्यः ) । अन्योम्यं विप्रा नमन्ति 
अन्योन्यौ, अन्योन्येन कृतम् , अन्योन्यस्मे दत्तमित्यादि ¦ ( दखीनपुंसकयेा- 

धारयः इति पूचखण्डस्य पुवस्वे रूपमिति भावः। पडपटरिति। "वोतो गुणवचनात्, इति 
हीषमभावे पुसि च ह्धिवचने रूपम् । प्डसट्य इति ¦ इष्य्थं इति शेषः । फएल्तिमाह-- 
दैषत्पटरिति । इह गुणवघनशब्दस्य गुणोपसजंन दव्यवाचिस्वमेवेत्ति । भनुपूरव्यं इति । 
अन्न वातिके कमेधारयवदित्ि न सबध्यते, तदुदाहरणे भाष्ये सुब्लो पादशनादिस्यभि- 
भरस्योद्ा1हर्ति- मूले मले इ।त ' पूवपूदों मुरखुमागः, उन्तरेत्तरमूङसागपेदया स्थुर 
इति यावत्। सभ्रभेशेति । वार्तिकमिदम् । सन्नमः भयादिङ्कता स्वरा, तेन श्रत्तौ 
गम्यमानायां यथेष्टम् इच्छाजुसारेण अनेकघाश्ञब्दः भ्रयोक्तथ्य इति वक्तव्यभिस्यथेः । 
अनेकषेस्यु्तेद्ं इति निवतंते । यथेष्टमिप्युक्तेरसङ्कष्वेऽप्येकस्य प्रयोगः स्यादिति श्भा 
निरस्यति-- यायसिदध इति! यवहारं प्रयोगे सति बोद्धा अर्थं प्रस्येति, तावद्रारमेव 
श्रयोगः। बोधाव्मकफरपयंवस्रायित्वाच्छुढद्प्रयोगस्येव्यथंः । एतश्च माष्ये स्पष्टम् । 
अत्रापि कमेधारयवस्वानतिदेशान्न सब्र, माष्ये तथेवोदाहरणात् । शसंव्यतिहार 
इति । द्ियाविनिमयः--क्मंष्यतिह्ार., तस्मिन् गभ्ये सवनाम्नो द्ेस्तः। तेष 

दिरुक्तं पदे बइरू समासवदिष्यथंः। अत्र बहुरम्ः इति खमासवदिस्यत्रेवान्वेति । 
द्विवचन तु नियमेव 1 भन्यपरयोरिति । अन्यज्ञड्दपरश्चब्दयोरेव बहुर् समासवत्वम् । 
इतरशब्दस्य तु नित्यमेवेव्यथंः । अस्षमासवद्धवि इति । इदमन्यपरश्चड्योरेव । इतर 
शब्दस्य समासवशस्येवोक्तववात् । सपः सरिति। सुबिति प्रष्याष्टारः। सक्ताना 
अपि विमक्तीनां पू्ंपदस्थानां प्रथैकूवचन सु इस्यादेक्ो वाच्य दस्यर्थः। अन्योन्यं 
विप्रा नमन्तीत्यादि । इह अन्यस् अन्यौ इस्यादीनां द्विसे पूर्वस्घुपः सुः। ऊीनपुसकयो- 

कमेधारयवत् भा हो । आनुपूञ्य --भानुपूवी अर्यात् क्रमे गम्यमान रहे तो--द्ित्व हो । 
सम््रमेण--सश्नमसे अर्थात् हडबडादइर्से जरह प्रवृत्ति हो वहं यथेष्ट ( श्रनेकधा ) 

ग्रयोग करना न्यायसिद्ध है। क्मभ्यतिहारे--कमंन्यतिहार ( क्रियाका विनिमय ) घरमे 
सवेनामको दिख हो ओ्रौर वइ समासवत् हो, ब्हलतासे । असमास--प्रसमासवद्धावर्मे 
पूवंपदस्थ सुपको घु" अदेश हो । श्नीनपु--ल्ीलिङ्ग भौर नपुं सकलिङ्गमे विद्यमान भरन्य, 
इतर, पर श्रादिको कमभ्यतिद्यारमरं ज्यं द्वित रहे, वहां उत्तरपदस्य विभक्तिकि भाम् 
आदेश हे, बहुलतासे । 



प्रकरणम् | सुधा-इन्दमतो-टोकादयेपिता। ६३७ 

खतरपदस्थाया विभक्ेराम्भाते वाच्यः ) । चअन्योन्याप्, अन्योन्यम्, परस- 

राम् , परर्परम्-इतरेतराम्, इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्य डले व॒ भोजयतः ॥\ 

दलद्रये याश्मावः क्लीबे चाद्डषिरदः स्वसेएः। 
खमासे सेारलुक चेति लिद्धं वाइल क्यम् ॥ 

रिति । खीनपुसकयोविध्यमानानाम् अन्यपरेतर पदाना कम॑न्यतिहारे द्विषे उत्तरपदस्थ. 
विभक्तेः आम् इत्यादेश बहु वक्तब्य इत्यथः । प्रन्योन्यः मित्यादि ¦ अन्योन्यां जन्यो. 
न्य वा इमे ब्राह्यण्यौ कुरे वा भोजयतः, परस्परां परस्परं वा इमे ब्राह्मण्यौ डरे वा 
भोजयतः, इतरेतरां इतरेतर वा इमे द्यण्यी ङे वा भोजयतः इत्यन्वयः । तत्न 
अन्यामित्यस्य हिष्वे दक्द्वये टाबभाव इति वक्यमाणतया पु क्सवात् टापो निषटत्तौ 
समासवस्वामावास्घुपोरलुकि पूर्वपदस्थविमक्तेः सुमावे स्तवे "अतो रोः इत्युष्वे गुभे 
उन्तरपदस्थविभक्छरनेन आसर मावे अन्योन्यमिति रूपम् । जम् मावविरहे तु पुवश्वा- 
टापो निष्ठत्तौ पूर्वपदस्थविभक्तेः सभावे पुलिङ्गवदेव अन्योन्यमिति रूपस् । इयं 
बाह्मणी अन्यां बाह्यं मोजयति, अन्वा श्विमाभिस्येव विनिमयेन ब्राह्मण्यो मोजय 
यत द्यः । इदं ङक कव अन्यस्कुर भोजयति, अन्यस्छुरु कषु इदं ऊरमिस्येकं 
विनिमयेन रे भोजयतः इत्यर्थः । अन्न अन्यश्छुब्दस्य नपुक्चकटिङ्गस्य द्विले पूवेपद- 
स्थायाः विभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविभक्तः आमूमावे अन्योन्यामिति रूपम् । 
आम्रूभावविरहे तु "क्डीबे चाद् विरहः स्वमोः, इति चश्ष्यमाणतया पुवध्वात् जदृडा. 
देश्चामावे अन्योन्यभिति पुवदेव रूपमिति बोध्यम् । एव ख्ीस्वे परामिति पदस्य द्धितवे 
द्ष्टयेऽपि पुवश्वात् टापो निङ्त्तो पूर्वोत्तरपदस्थचिभश्स्योः कमेण सुभावे शाम्भवे 
च परस्परमिति । आम्भावविरहे तु दिश्वे पुव्वा्ापो निषत्तो पूवेपदस्थविमक्तैः 
सखु भावे परस्परमिति । नपुसके तु परमिस्यक्य ह्विस्वे पूवंपदस्थविसक्तेः खुमावे 
उत्रपदस्थविमव्तेराम्भावे परस्पराभिति । जासमवे तु दिते एव॑पदस्थविभक्त. 
खुभावे परस्परम् इति । इतराभित्यस्य द्वित्वे पुवष्वा्ापो निषत्तो उत्तरपदस्थविमः- 
्छेराम्मावे समासवश्वात् पूवंपदुस्थविभवतेर््ुकि इतरेतरासिति । आम्भावविरहे 
घु इतरेवरमिति । नपुंसकस्य तु इतरच्छुड्दस्य द्विषे पुवश्वादद् डादेशविरदे पूवं 
पदुस्थविमक्छेटकि उतरपदस्थविभक्तेराम्मावतद्भावाभ्यां खूपद्रयस्र ¦ दलदये इति । 

खीलिद्गेष् अन्यपरेतराश्चब्दरेषु कर्म॑भ्यतिहारे द्विषे सति पूरो त्तरखण्डयोः पुवस्वाद्यडिनि- 
छृत्तिरिवयर्थः। यद्यपि इतरेतरमिष्यन्न समासवस्वास्सवनाम्नो घृत्तिमात्रे इति पुदस्वादेव 
पूर्वखण्डे टावभावः सिद्धः, तथापि उत्तरद्वण्ड टावभावाथं बाडइखकाश्रवणसित्ति मावः! 
धीवे इति । अन्योन्यमिष्यादौी अद्डादेश्चविरह इत्यथः ! समासे सोरिति । कुतद्धिस्वस्य 

दरुद्रये--पूवं -उन्तर-दोनों दर्लोभं यप्का भ्रमाव तथा नपुसकं छ-श्रमको श्रद्डा - 



ददद मध्यसिदधान्तकोभुदो-- [ खरीप्रस्यय- 

अन्योन्यभित्यादौ दलद्ये यप् । श्द्डतर-इत्यदृड् च प्राप्तः । श्न्योन्यघंसक्त- 
महचियामम्' । अन्योन्याश्रयः । परस्पराक्षिसाश््यम् ! श्रद्छपरस्परेरित्यादौ सोदक 
च प्राप्तः । सवं बाहूलकेन समाधेयम् । इति दिरूकभ्रकरणम् । 

3 ० 1 

अथ ख्ीप्रल्ययप्रकरणम् । 
खियाम् ।४।१।२। श्रयिकारोऽयम् १ समर्थानामिति यावत् ॥ अजाद्यतष्टाप् 

1४ १।८॥ अरज दीनामकासन्तस्य च वाच्य यत् ब्नीत्वं तत्र योत्ये याभ् स्यात्। 
श्रजादिभिः ज्जीत्वक्य विरेषणाचेद,-प्च्ाजी । शत्र हि सभासार्यखमाहारनिषठं 
ल्रीत्वम् । अजा । खट्वा । एडका । अश्वा । चटका । मूषिका । बाला। 

वत्सा । होढा । मन्दा । विलाता ॥ ( सम्भख्जाजिनशसपिरडभ्यःफल्लात् ) । 
संफला । भल्रफला इत्यादि ॥ ( सद्च्का्डप्रान्तश्तकेभ्यः पुष्पात् )। 
स 
अन्येन समासे पूवेखण्डश्थस्येरयथंः । क्लीवे चादृडविरहः इत्यस्योदाहरति--भन्या- 
न्यभिति । ननु समासे सोरद्ुक् चेति कथम् । अन्यपरश्ञब्दयोः प्षमाक्षवत्वाभावादि 
व्याक्ञङ्कष छइतद्धिस्वस्यास्येन समासे पूवखण्डस्थस्य सोरलुगिति तदथंमभिप्रेसय त्थ. 
वोदाहरति--न्योन्यस्सक्त्मिति ' अन्यो अन्येन सक्क्भिति वतीयाक्षमाक्षः । अहश्च 
त्रियामा चेति समाहारहन्ह्रः । बहुश्च रात्रिश्च अन्योन्येन संयुत्छमिस्यथंः । भन्योन्याभ- 
य इति । अन्योऽन्यस्य जाश्रय इति षष्ठीष्ठमाखः । परस्पराक्षि सादृश्यमिति! अदणा 
सादश्यमक्सिसादश्यम् । परस्परस्याकिसादश्यमिति विम्रहः । इति दिशू्कमक्छिया । 

सम्भस्त्रेति । "पाककणः इति सुत्रभाष्ये परितभिद्ं वातिंकमथत सगृहीतम् । 
खम् , भस्त्रा, भजन; लण, पिण्ड, एतेभ्यः परो यः फर्शड्द्; तस्मादपि "पाककणः 
इति डीष् न सवति कितु टावेवेष्यथः। सम्फठेति। सबद्धानि परनि यस्या इति 
विग्रहः । भखफकेति, भचा एव फलानि यस्या इति विग्रहः । "भसा चसमंप्रसे- 

देशका श्रभाव भौर समासे घन्छुकूक्रा असाव--ये तीनो कायं बाहुलकात् ( बहुल यदे ) 
सिद्ध होते है । 

दस प्रकार “शन्दुमती' दीकामं द्विरुक्त प्रकरण समाप्त इश्रा। 
"00 क0०--+ 

सियाम् "समर्थानां प्रथमाढा, इस सूत्र पयंन्त 'लखियाम्” इस सूत्र का श्रधिकार है, 
अजाद्यतः--भ्रजादि शरोर श्रकारान्त वाच्य खील चोत्य होनेपर शापूप्रत्यय हो । 
संभखा-- सम्, भसा, अजिन, शण रर पिण्डसे पर फल शब्दसे स्रीत्व बोत्य होते 

पर दाप् प्रत्यय हो। खद्च्-सदादिसे पर पुष्प शचब्दसे टाप् प्रत्यय हो, सौरव बोत्य 



सुधा-इन्दुमती-रीकाद्धयोपेता । ६३९६ 

सत्पुष्पा । प्रकयुष्पा । प्रत्यक्पुष्पा ॥ ( शद्रा चामहस्पुवी जातिः ) } पुंयोगे 
त॒,-शद्री । श्रमहत्पूवा किम् १ महाश । कवा । उष्णिहा । देवविशा । उ्येष्ा- 
कनि्ठा-मध्यपेति पुयेगेऽपि । कोकिला जातावपि ॥ ( सूलान्नजः ) । 
श्रसूला ! उगितश्च ।७।१।६। डीप् । भवन्ती । पचन्ती ॥ वनेपर च 1४१1७] वन्नन्ता 

तदन्ताच कीम् स्यात् रशान्तादेश. । सुत्ानमतिकान्ता-्रतित्वरी । अतिधीवरी । 

विका इश्यमरः । सदच् काण्ड । अयमपि 'पाककणं, इति सुत्रपटितवात्तिका्थंसग्रहः 
त् , अच, काण्ड, प्रान्त, श्वत, रक एतेभ्यः परो यः पुष्पशब्दः तस्मादपि पाक 
कणपणेपुष्पफलमूरूवाखोत्तरपदास्चः इति ङीष् न मवति । डिन्तु टवेवेस्यथः 
सप्पुष्वेति । सन्ति पुष्पाणि यस्य इति विग्महः । अच् इति दट्ठनकारः जच्खघातु 
गद्यत इस्यमिप्रेवय उदाहरति--प्रक्पुष्येति । श्राद्ध पुष्पाणि यस्या इति विद्मः । 
परस्थ्पुष्पेति ; प्रव्यञ्चि पुष्पाणि यस्या इतिं विग्रहः । सुद्राचामशप्पूवा नालिः । अजा 
तः इति भ्रतसूत्रे पटितं वार्तिकमेतत् । शूद्राजात्तिः वाच्या चेत् अमहस्पूः 
श्च दशशब्दः खियां राप रभते ! जातिखरदणद्ीषोऽपदादः ! शुद्राव् स्दमायायां विधिना 
उढायायुत्पन्ना खी शूद्ा । जातिरित्यस्य प्रयोजनमाह--पुयोगे त्विति! शूद्रस्य दी 
इ्येवं एुयोगात् खियां दत्तौ जातिवाचिस्वामावान्न राप् । छन्तु श्वुयोगादाख्यायास्ः 
इति शछीषेवेत्यर्थः । महाशूद्रीति । महती च खा श्रूद्ा चेति विग्रहः । “पुंवत्कमंघारयः 
इति पुंवश्वम् । अन्न महश्ूवेत्वाच राप् ¦ छन्तु जातिरुष्णो ङीषेव । 'जाभीरीषु 
महाशूद्री जातिषुयोगयोः समाः इस्यमरः । व्येठेनि ¦ यदा च्येष्ठादिक्ञब्दः प्रथमो 
व्पश्नादौ वतते तदा अद्न्तत्वादेव टाप् बिद्धः! यदा तु ज्येष्टस्य श्ीव्यादिविवक्ता 
तदापि पुयोगरूक्षणं ङीष बाधिस्वा टाबथंमिह पाड इव्यथः । कोकिरेति ¦ कोकिछ 
शब्दस्य जातावपि जातिर्षणं ङीषं बाधित्वा टावथमिह पाठ इत्यर्थः ! मूलान्नन 
इति । "पाककणं, इति सूत्रे पठितं वार्तिकमेतत् । नजः परो यः मृखक्चड्दः तस्मात् 
"पाककणं" इति ङीष् न भवति किन्तु टादेवेस्यथः । श्रमूकेति। अविद्यमानं भूं यत्या 
इति विग्रहः । "नजोऽस्स्यर्थानां चास्यो वा चोत्तरपदलोपः" इति बहुत्रीहिः ।वनोर चं 1 
वनः र च इति च्छेदः र इति दुप्तप्रथमाकम्, भकार उच्चारणाथः । चकारात् डीषु 
ससुष्वीयते । वन इति पञ्चम्यन्तम् । तेन वन्प्रष्ययान्तं वदन्त च बिद्धितस् । प्राति 
पदिकादिस्यधिद्तसर् । तदाह --वन्नन्तादित्यादिना । प्रन्त देश इति ¦ प्रह्तेरिति शेषः 

होने पर । शद्धा च--महतपूवंकसे भिन्न शुद्र शब्दे राप् हो, नाति वाच्य रइनेपर । 
उ्ये्ठा--ज्यष्ठ, कनिष्ठ श्रौर मध्यससे पुंयोगमें मी टाप् प्रत्यय हो 1 कोकिका--गोकिल 

न्दते जाति ओर पयोग भी टाप् प्रत्यय हो । मुलाङ्गन्यः--“नञ्' से पर मूल शब्दस 
यप् प्रत्यय दे । उगितश्च-~रगिदन्त प्रातिपदिकसे डीप् हो खीलिगमे । वनोर--रन्नन्त 



22० मध्यखिद्धान्तकौमुदी- [ ज्ीभ्रत्यय- 

शवर ॥ (चने न हश इति वक्तयम् ) । अवावा ब्राह्मणी । राजयुध्वा ।\ 
८ बहुव्रीहौ व ) । बहुधीवा, बहुधीवरी । पादे(ऽभ्यतरस्याम् ।ड1१।द्। 
दविपदी, द्विपात् ॥ खाबचिं ।8।१।६। दिपदा ऋक् । एकपद ॥ मनः ।४।१।११। 

नान्तत्वादेव ्ीप् प्राप्तः, तस्सन्नियोगेन रेफमान्रमिह विषेयस् । अथ वन्नन्तान्तसुदा. 
हरति--खला नमिति । शन् अभिषवे, सुयजोडंवनिप् ; !हश्वस्य पिति कति तु इति 
तुक्1 सुत्वन् शब्द्ः। सुष्वानमतिन्छन्ता इति विद्यहे "अत्यादयः, इति समासः! 
सुञ्छकि ङीप् नकारस्य रत्वम्, अतिसुस्वरीति रूपम् । ् रतिधीव तेति, धाञ् धारण पोष 

णयोः, जातो मनिनूक्निञवनिपश्चः अन्येभ्योऽपि इश्यते इति भाषायामपि कनिप् । 
घुमास्था इति इश्वम् । धीवानमतिक्रान्ता इति विग्रहे "अस्याद्यः इति समासतः । 
डीप् रश्च, अतिधीवरीति रूपम् । व॑रौति । रु हिसायाम्, आतो मनिन्कनिञ्वनि- 
वश्चः “अन्येभयोऽपि दश्यते इति भाषायामपि वनिप् , 'सावंधातुका्धंधातुङयोः? 
इति गुणः, वनो र चः इति डीप् रश्च । वन्नन्तस्योद्ाहरणमेतत् । पनो नेति । पूववत् 
वन्नन्तं वन्नन्तान्तं च गृह्यते । हश्च इति पञ्चमी, तेन धातोरि्यधिङ्खत्य विदितेन वना 
भाब्धिद्च घातोरिस्येतत् विशेभ्यते, तदन्तविधिः । डीविति रशचेति चानुवतते । भवा- 
वेति। ओण़ इत्यस्मात् वनिपि विड्वनोरनुनासिकस्थात्? इत्ति नकारस्य आश्ठे 
ओकारस्यावादेशे लवावन् शब्दः । खीस्वस्फोरणाय ब्राह्मणीति विरोष्यम् । भत्र जोण् 
ईति धातोः इशन्तात् चन् विहितः तदन्तस्वाव् न डीव्रषवे, न्तु राजवदरुपस् । 
हशन्ताव् धातोः परे यो वन् इति व्याख्याने तु भाचे सति वनो दक्षः परत्वाभावाद् 
निषेषो न स्यादिति भावः । वन्नन्तान्तसुदाहरति--यजचुष्वेति । राजानं योधितवती- 
स्यथः । भूते कम॑णि कििष्यजुवतंमाने !राजनि युधि एजः इति कनिप्। कर्मभूते 
राजनि उपपदे युधः जश्च छनिबिति तदथः । उपपदसमास सुच्छकि राजयुध्वनचू 
शाब्दः । अत्र हश्चो विहितो वच्, दन्तो युष्वचक्षब्दः, तदन्तो राजयुध्वन् श्ञ्द्ः, 
सतो न ङीनादेश्ाविष्यर्थंः । बहुनरीदयौ । इद् वार्तिकम् । वनोरच, इति विधिः 
वहूुीहौ चा स्यादिस्यथंः ! “अनो वडुनीदहेः" इति निषेधस्यापवादः । वडषीवरोति । 
बटवो धघीवानो यस्या इति विग्रहः । बदधीवेति। डीन्रसवयोरभावे राजवद्रुपम् । 
पादो । अन्तलोपात्मके समासान्ते कते परिशिष्टः पाद् शब्दः इह गद्यत इष्यः! 

श्रीर् वन्नन्तान्त प्रातिपदिके डीप् तथा र अन्तादे हो, खौलिङ्धमे । वनो न--दसन्त 
धातुसे विदित जो वन, तदन्तान्तदे डीप् श्रौर अन्तदेश्च नदीं रो बहु्री--बष्ु्रीहि 
समासमे ।वनोर् चे विदित ङीष् तथा रादेश्च विकल्पे हो। पादोन्य--छृनसमासान्त 
नो पाद शब्द, तदन्त प्रातिपदिकसे डीप् हो, विकल्पते । टादूि--ऋक~वाच्य्म पादन्त 
ध राप् प्रत्यय हो, लीलिगमे। मनः-लील चोत्य रहनेपर सन्नन्तसे डीप् 
न्धी हो । 



प्रकरणम् | सुधा-दन्दुमती-ईकाद्वयोचेता । ६८१ 

मघन्ताज कोप् । सीमा । सीमानौ ॥ अने? बहुधीहेः ४।१।१२। श्रन्न्तादइव्रौहेनं 
डीष् । बहुयज्वा । बहुयज्वानौ ॥ ङवुमाम्यापन्यतरस्याम् ।॥*।१।१३। सूतद- 

योपात्ताभ्या प् दा! सीमा! सीमे, सीमानौ । दामे, दामानौ ॥ श्न उपधा- 

लेपिनेऽन्यतरस्याम् 1५।१।२८। च्घन्ताद्वहु्ीहेश्पधालोपिनो वा डीप । पदे 

दविपदीति ¦ द्धौ पादु सस्या इति वह्वीः । “खडल्यासुपूरव॑स्य' इति पादश्चब्दान्त 
स्थाकारस्य रोपः । शीपि सस्वात् पादः पत्, द्विपदीति रूपस् । शोवभवे तु 
द्विपदित। टडचि ' प्रातिपदिकादिति रोष. । "पाडोऽन्यतरस्यास् इत्यतः अनुष 
तेन पाश्छुडदेन प्रातिपदिक्छादिव्यधिद्तस्य विज्ञेषणादित्ति मावः! "पादोऽन्यतरस्याम्, 
इति श्ीपोऽपवादोऽयम् 1 द्विपदा मिति द पादौ यस्था इति विभ्रहः। ०. 
पदेति । एकः पादौ यस्या इति विग्रहः । उमयन्नापि टापि पादः पत्। मन. । न षटस्व 
खादिभ्यः इध्यतः नेति "छजेभ्यः इत्यतः ङीबिति चानुवतते । मन इति प्रस्यय 
अहणपरिमावया तदन्त गृद्यते। तदाह--न्नन्तान्न जगति सीभेत्ति | न्षिभ् 
बन्धने, ओणादिरो मनिन् परकृतेदर्वश्च । सोमन् शब्दात् ऊोपि निविद्धे राजवदपम् 1 
ङीपि सति तु जछ्धोपे सीम्नीति स्यादिदि माव । ननु वष्यमाणडापि सखीमेति सौ 
रूपसिद्धः कि डोढिनिषेधेनेष्यत घाह-- गमः नाविति । डापि तु सत्ति सीमे इस्येव 
स्वादिति भावः । भ्रनो बहुनोहे । जन इति बहुबीहेरि्यस्य विशेषणम्, तदन्तविधि 
नेति ङीबिति च पूवंवद्नुवतंते ¦ तदाह--अन्नन्तादिति । बहुयज्वा । बहयञ्ानौ 
बह्ट्वो यञ्वानो यस्या इति विग्रहे नान्तरुचणङोपः प्रतिषेधे रजवदह्रुपाणि । न 
सयोगात्ः इति निषेघान्नायमुप्ालोपी । अतोऽत्र "भन उपघारोपिनः इति 
विक्पो न प्रव्तितुमष्टति । डावभ्यास्याम् । उभाभ्यामित्येवद्वयाचष्टे-- रतयो 
पात्ताभ्यामिनि । “मनेः इति “अनो बह्ुनोहेः इति च सून्रहृयापात्तात् मश्न्ताद्नन्त. 
बहूनीदेश्च इध्यथः। नोमेःत । सीमन् शब्दात् डापि रिरेपे सीमाक्चज्डात् सोहंद्- 
छयादहिरोपः । डादमावपद्चेऽपि 'मनः> इति छीड्निषेधे सो सीमेष्येव राजवद्र पस् । 
तहिं डाज्विषेः कि एरुभित्यत जाह ~ रामे साम नाविात । मन्न्तविष्ये उद्ाहरणान्त- 
[1 = ~ न =^ [नी +~ ~ ~ त ~ = 

अनो बह--भन्नन्त बहू्रीरिखे डीप् नधे शे, लीलिगमे ( 'खियामू का भ्रजिकार सवत्र 
जा रह! है! यह स्मरण रहै ) 

डाद्वुभाभ्यां--“उभाम्याम्” श्र्ात् "मनः, भौर “अनो बहुतरी इन दोनों सूत्रम 
उपात्त जो मन्नन्त प्रातिपदिक ओर अन्नन्त बहुव्रीहि, उनसे डाप् हो, विकहपे । 

अन ठषा--उपजलोपौ श्रन्न्त बह्रौरिसे ङोप् हो, विकलक) विकल्प पक्ष मे डाप् 
श्रीर् डीप् का निषेवमीदहो। 

४९१ म 



६२ भभ्यखिडान्तकोमुदौ-- [ ज्नीपरत्यय- 

उ।बनिषेधौ । वहुराक्षी, बहुरास्यौ । बहुराजे, बहुराजानौ । पत्यस्थात्का- 
स्पृ वेस्याने इदाप्यद्खुवः ।७1३।8७। पत्ययस्थात्ककारात्पूवेश्याकारस्येकारः स्या- 
दापि परे, स श्रापूख्पःपरोन चेत् सर्विका। कारिका! अतः किमू १ नौक्रा) 
मरघ्ययस्यात्किम् १ शक्रोतीति शका । अषुपः किम् १ बहुपरिनाजका नगरी । 
( मामकनस्कयेवरुपसंस्यानम् ) ¦! मामिका । नरिकां ॥ ( व्यकस्यफाश्च ) । 

रमाह ~रामेति । दाधातोरौणगादिष्छो मनिच्। पक्ते डाग्निपेधापिति। कदाचित् डीड्निषेधः 
कदाचित् डाप् चेस्यथः । जन्यतरस्यांग्रहणप्रयोजनमिदम् । अद्ते स्वन्यतरस्यां ग्रहणे 
बडुयञवादिशब्दे अनुपधाङोपिनि सावकाश्य "अनो बहुनीहेः इति ीप्परतिषेधस्य 
'उाद्खुभाग्यास्ः इति डापश्च वहुराजन् श्ाब्दाश्वुपधालोपिनि अनवकारोन कोपा 
बाधः स्यात् । वहुराज्ञीति ¦ डीपि अज्ञोपे दोहंरङ्धादिरोप इति भावः। बह्ूराजेति 
कापि ङीडिनिषेषे ख सो रूपम् । °इराक्याविति । ीप्पत्ते ओङ यण् । वहुराजं इति । 
डाप पशे भौह्कि रूपम् । इता नानागिति । हीडिनरेषे ओ रूपम् । प्रत्ययस्थात् । 
ककारादिति । क इति वर्णादित्यथः । बकार उभ्चारणाथः, वर्णाल्छारः इस्युक्तेः। एवं ख 
सुत्रे कादिश्यन्न जकार उच्चारणार्थ इति सूचितम् । स विति । इश्वविधेः यः परनि 
भित्तव्वेनोपात्तः स जाबिषस्य्थः । पुषः पर) न चेदिति ¦ सूत्रे असुपः पञ्चम्यन्तस् , अष- 
म्थसमास्तः । भापि सुपः पररिमच् सति इच्च न भवतीत्यर्थ विवक्तित इति आवः 
सविकेति । सवशब्दाटापि पूदंसक्षणेदी्घं सर्वा शञ्द्ः । एकादेक्ञसय पूर्वान्ततेन अरहणात् 
सर्वनामशछायंस् । ततश्च अग्ययस्षकेनाम्नाम् इति ठे: प्रागकच् । तत्र ककारादकारउ- 
शछारणाथः । चकार इत् । अक इति कारान्तः प्रस्ययः टेः प्रार्मदति । सककाश्चब्देऽ- 

स्मिन् ककारास्पूव॑स्य अत इस्वे सधिकेति रूपम् । शति ' “शक्त शक्तौ, पचाखष्च् टाप्। 
भत्र ककारस्य घाव्ववयवस्य प्रस्ययस्थत्वाभावाश्च ततः पूवस्य इश्वस् 1 बहुपरित्ानके 

ति । परिपूर्वात् वजेः ण्वः बहवः परिव्राजकाः यस्यामिति बहूवीहिः। सुपो लि 
वहूपरिवाजकश्दात् टाप् । भनत्राकारस्य कास्पूेस्य इश्वं न, मरत्ययलृदणेन आपः 
सुबपेडया परत्वात् । न ह्युमताङ्गस्य, इति निषेधस्तु न, तस्य द्धमता प्ते प्रव्यये 
यदङ्ग तस्य कायं एव प्रघृत्तेः । इच्वं तु राप्यनाडकायमिति नाञ्र तच्धिषेः । यदि 
तु असुपः, इति पयुढाघ्रात् भाश्रीयेतः सहि बहुपरिघाजक इति समुदायस्य सुन्भिन्ञ- 
स्वादापः ततः परल्वादित्व ह्वार स्यातिदि मावः। माकेति । मामकनरकश्चब्दयो 
कासपूव॑स्य इश्व वक्तष्यमित्यथः । माम्कि'त ममेयमिति विग्रहे श्युष्मदस्मदोरन्य- 

प्रष्ययस्थात्--प्रत्ययस्थ ककारसे पूवे भ्रकारको इकार हो, श्राप्कं परे, यदि वह आप 

सुपस पर नद्य हो मामक--मामक भौर नरकके ककारे पूवं भकारको मी श्छ दो । 
स्बकत्ययोश्च- दकारे पूवं त्यक् शरौर त्यपके अकारको पकार हो, आपृके परे । 



धकरणम् | खषा-दर्दुमती-दीक्ाद्योपेता 1 ६४३ 

दाक्षिणाच्यिका । इदहत्यिका ।॥ न यासये{ः 1७1319५} यत्तदोरस्येन्न । यका । 
सक! । यकाम् । तकम् ॥\ ( व्यक्नश्च नलिपेवः } | उपत्यका । शधित्यका (1 
( आशि बुल्यन ) } जीवका \ भवका\\ { उ्रपदज्ञेषये न ) } ठेव 
ठन्तिक्रा-देवका । ( लिपक्डीनांच)} जिपका । ध्रुवका} कन्यका । 

तरस्यां खञ् च, इध्यणि (तवकममक्छावेकवचने, इति ममकादेशषे आदिष्द्धिः राप् | 
दिड्ढाणन्, इश्यादिना ङीप्तु न, ककेवरुमासङ्ः इष्यादिना सक्तादधन्दसोरेव मामकक्ञ- 
डदात् ङीञ्नियमात्। ततश्चात्र ककारस्य प्रव्ययस्थत्वामावात् शपरत्वयस्थात्, इस्यघ्रापतौ 
वचनमिदम् । व्यक््यगेश्वेति ' व्यगन्ते स्यवन्ते च प्रत्ययस्थात् कास्पू्धस्याकरस्य इस्व वक्त- 
उयमित्य्थः। उदीचामातः स्थाने इति विकलपस्यापवाद्ुः । दाक्षणा त्यत ¦ दृदधिणस्थां 
दिशि अदूरे हृति बिभ्रहे दक्तिणादाच्* इव्याच्, तद्धितश्चाखवंविमच्छिः” इत्यभ्ययत्वम् । 
दद्धिणाशब्दात् सवाथ “इद्धिणापश्चातपुरसस्त्यक्ः इति स्यर किति च इश्यादिष्द्धिः, 
दार्धिणास्यज्ञञ्द्षत् टाप् तततः श्वाथिकः कः केऽणः, हति टापो हस्वः, एुनष्टाप् इत्वभिति 
भावः । इहत्यिकेति । शभभ्ययाचप्? इत्ति त्यप् टाप्, स्वार्थिकः कः, केणः हति हस्वः, पुनः 
टाप् ॥ न यास्यः. नान्न छतटाषोः प्रयमान्तयोनिदेक्ञः ¦ यत्तदो रित्येव विवडितस् । 
यत्तदोणिीि । यका । सका इति । 'अन्ययस्वं नाभ्नासर्ः इति यत्तष्छुभ्दयोषेः भातकदि 
सौ स्यदाधत्वं, पररूपं टाप्, हइर्डथादिना सुलोपः! तश्छुष्दे (तदोः सः सौ, इति 
तकारस्य सकारः । उभयत्रापि श्वस्ययस्थात्, इति प्राप्तमिश्वमच्र सूत्रे निबिभ्यते । 
अथ (न यासयोः” इत्यस्य प्रथमान्तालुकरणवत्वे कि बाधकमिस्यत आष्--य कम्, नका- 
मिति । त्यकनश्च निषेध इति ¦ स्यकनूप्रत्ययान्तस्यापि शरस्ययस्थात्? इति इस्वनिषेधो 
धक्तभ्य इस्यरथेः । उपत्यका, अधित्यकेनि । “उपाधिभ्यां व्यकक्नासन्ारूढयोः, इति स्यन् , 
डप , सोर्हर्ड्थादि रोपः । (उपस्यकादेरास्न्ना मृमिरूष्वंमधित्यका? । इत्यमरः १ 
श्राशिषौति । आशिषि यो बुच् तस्य योऽयमकादेश्चः तदकारस्य श्रस्ययस्थात्? इति इत्वं 
भेति वक्तव्यमित्यर्थः | जीवका, भवऱति ' जीवतात् भवतादित्यर्थः! जीवघातोः भूघातोश्च 
आशिषि च, इदि वुन् युवोरनाकौ" इति तस्य अकादेशः 'सा्धातुकार्धधातुरूयोः 
इति भूष्ातोरूकारस्य गुणः अवादैश्षश्च । रचःपदेति ¦ उन्तरयदरोपेऽपि इव नेति 
वक्छन्यमित्यथंः। दैवके7ि । दैवदत्तश्ष्दात् स्वां कः । 'ठाजादावभ्वं द्विक्तीयादष्दः 
‹अनजादौच विभाषा कोपो वक्तन्यः, इति दत्तशब्दरोपः। देवश्चब्दाव् टाप् । देवदते 
ति तु दुत्तपदस्य कोपाभिभ्यक्तये उपन्यस्तम् । कतिपकादीनां चेटि । िपकादिशब्दाना- 

ब याक्षयोः--यत् रौर तत् सम्बन्धी अकारको इत्व नहीं शे । श्यकनश्च--पयश्चनूकते 
भरकारको शत्व नदीं दो । भक्तिषि--आशीर येक वुन्ॐ च्रकारक्ो हत्व नदं हो । 

उन्तरपद्--जनहा उर पदका लोप इत्रा हो, षहा षके परे ककारे पूवं अकार्ये 
इत्व नही हो । हिपक्ा--क्िपकादिको इख नदीं दय । 



६७७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ खीप्रत्यय~ 

चरका ८ तारका ज्यातिषि) । ( वशंका तान्ते) । ( वतका 
दाङ्नो वाचाम् ) । ( अष्टका पिददेवस्ये ) । ¦ सतकापुचिकाचुन्दारका- 
शां वेति वक्ूश्यस् } ! एषा वा अकारे भवतीत्यथंः । सूतका, सूतिकेत्यादि ¦ 
उदीचामातः स्थाने यकपुवायाः 1७1३18दे। यक्पू्वस्य खीप्रत्ययस्यात' स्थाने 
योऽत तस्य कात्पूर्॑सयेद्वाऽऽपि परे । केऽण इति हस्व. । व्मायका, गाथिका । चरटकका, 
चटकिका । आतः किम् १ साकाश्ये मवा-साकाश्यिका ! यक्तेति किम् ४ यश्िका) 

मिस्वं नेतत वक्तव्यामस्यथेः। क्िपका।दगण पएठति--1चपकेति । क्तिप प्रेरणे । “इगुपधन्ञा. 
प्रीकिरः कः» दूति कः, किर्या रषुपथगुणः खिपाश्चन्दात् स्वार्थ क , 'कऽणः इति हस्वः 
इनष्टाप् । धरुवकेति । श्युव स्थेय" कुटादिः िपकेत्तिवदृपम्। यह्वा शरव स्थेयं, पचाद्यच् , 
“गाद्कुटादिभ्यः इति डिः्वान्न गुणः, उवङ् । धुवशब्डात् टाप् ततः स्वार्थिकः क 
"केऽणः हृति हस्वः, पुनष्टाप् । कन्यकेति । कन्याशब्दात् कः ऽणः” इति हस्वः 
पुनश्टाप् । वटकेठ । चट भेदने । पचाध्चच् टाप् स्वायं कः, "केऽणः, इति हस्वः पुनष्टाप। 
सिपकादिराङतिगणः । तेन अलर्का इष्टका इस्यादि । श्रष्टकापित्देवत्ये ¦ पितरश्च 

ता देवताश्च पिद्देवताः तदुर्थ॑म् पितृदेवत्यम् । "देवतान्तात् ताद्य यत्, इति यत् ! 
पित्र कर्मणि वाच्ये अश्केति भवति । “भत्ययस्थात्ः इत्ति इस्व नेत्यर्थः । ऽतकेति । 
जनन पुञ्िकाक्चञ्द्ः इकारमभ्यः नस्वकारमभ्यः खियां पुत्रश्चब्दस्य श्ाङ्ेशवादिष्वेन ॐी- 
नस्तस्वादिति केय ड उदीचामातः । श्रष्ययस्थात्, इति सृत्रमजुवतंते। यश्च कश्च यकौ 
तौ पूर्थो यस्या इति विग्रहः । यकेतिवणं्रहणम् , अकाराबुच्चारणार्थो यकषपू्वाया 
इष्येतव् आत् इध्यस्य विशेषणम् । तेन अथंगत ॒स्वीध्वमाकारे जारोप्य यकपूर्बाया 
इति श्ीरिङ्गनिदेश्चः । तेन आकारस्य सखीवाचकत्व रुभ्यते । तदाह--यक्पूवंस्येत्या- 
दिना उदीचां हणं विकहपाथमेव । न तु देश्चतो व्यवस्थार्थम् , इति नवेति विभाषाः 
इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । खाक्तारियक्ेति । सङ्काशेन निर्धैततं नगर साङ्काश्यम् । 
'तुजद्वणक्टनचः इध्यादिना संङ्ाशादिभ्यो ण्यः, जादिन्रुद्धः “यस्येति चः इत्यकारलोपः 
साङ्काश्यश्चब्दात् भवार्थं "घन्वयोपघाहूलः अकादेश्चः "यस्येति चः हष्यकारलोषः। 

~ 

तारक्मा--उ्योति ( नक्षत्र ) अथे "तारकाः यदह रूप ह्यो । स्थात् नक्त श्रमे इत्व नं 
हो । व्ण॑का--तन्वु विकार यमे वणकाः यह रूप हो! शर्थात् तन्तुविक्षार श्रमे शत्व 

नदी दयो । वतंका--शकुचि ( पक्षी ) अमे 'वतेका-- यर रूप हो ! अर्थात् शस्व नह दो- 
धेसा प्राचीर्नोका मत हे। 

भष्टका--पितृदेवत्य कमवाच्य हो तो, “अष्टकाः यड रूप हो--इत्व नड हो । 
सूतका-पतकादियोके ककारसे पूवं श्रकारको शत्व हो, विकरपस्े । 
उदी ामातः- यकार-ककार पूवक खलीप्रत्यय सम्बन्भी भ्राकारस्यानिक ककारसे पूवं 



भकरणम् | सुध्ा-इन्दुमन-टोकादयोपेतः । ६७ 

खीपरतयवरेति किम् ए श्युभेयिका ॥ अपाषि नपुंसक 19 ३।४८। एतस्मादिषहित- 
स्यान" म्था>ऽन इहा । गद्वक्ना गक्धिका ॥ आदाचत्यीगाम् 191३1851 
पवविष ! गन्ना ४ शनुपलज्रनान् 19 २१०७॥ अधि ज्रेऽयं यूनस्तिरित्य- 
भिव्याप्य ४ टिडदाणञदयसजदद्नथमावगनयपटकदयकअक्रपः 181९ 
९४ अलुपमजनं यष्विदादि तदन्त यदद्ग्तं प्रातिपदिक ततो डीप् ¦ कुर्वण । उरस- 

जनत्वान्नेह- बहुकुख्वरा । नदय्-नन्पे ) देवट् -ठेवी । सर्जी ¦ रेन्दी ॥ श्रौल्नी । 
ऊख्यसी ! उरूदन्नी ! ऊरूमाघ्ी . प्ववतयी । आर्क ¦ सवणिकी । यादशन ) 

इत्वरी ॥ (नञअस्नजीन्नन्स्युंस्तरूषतसलुनानासुपलंख्ययनम् } कछेणी 

डाप् श्रच्ययस्थात्” इति निदयमिस्म् ! इह यकाराणुकारस्य भाकारस्थानिकस्वासाकः 
दित्वविकरपो न भवतीति मावः । नग्विकंति ' अश्वाञ्ञब्दात् कः (केऽणः, इति हस्वः, 
पुनष्टाप , अश्च शश्चब्द्ः । लन्न जकारस्य आकारस्थानिकसेऽपि यकूपूवंकष्वाजावादि- 
शवविक्स्यो न, किन्तु श्रष्ययस्थात्ः इति निस्यसिश्वमिति भाषः । खीप्रत्यजस्व 1२; भात । 
यकपूर्वाया इति खीलिङ्गनिर्देगकन्ध सीप्रव्ययस्येति छिमथमितिश्ररनः } शुभयिनः 
श्मभिति मान्तमन्ययम् । तस्मिन्नुपपदे ष्या पापणे, इति धातोः "अन्येभ्योऽपि इश्यदे, 
इति विच् शुभयाशन्दात् स्वायं क, केऽण › इति हस्वः राप् , शयुभयकाशञ्डः । अश्र 
यकाराद्कारस्य घात्ववयवेस्य खीवाचकत्वाभावाद्स्विकल्पो न छिन्त प्रत्ययस्थात्? 
इति नित्यमेवेर्वनित्ति भावः । अमाषिनपुस्काच्च ¦ उदीचामातः स्थाने इत्यचुदवंते 
अत्त इदिति च, अभाषितः पुमान् येन इति विग्रहः, विहितस्येत्यष्याहायम् । तदाह- 
एतस्मादां5 । अभाषितपुस्कादित्यर्थः । अपूर्वाथं वचनम् । ङ्ध वङ्धिकात , गङ्घाक्षब्दा 
त् कः । "केऽणः, इत्ति हस्वः, इस्वविकस्पः । ्रादादायायाम् । पूवंविषये इति । भमा- 
षितपुस्काद्विहितस्यातः स्थाने अत इत्यर्थः । अनुषसजेनादित्यधिक्ारश्च उत्तरावधि- 
माह--पूनस्तिरित्यभिन्याप्येति । यूनस्तिः दस्यत्रष्ययमधिकारः न तु ततः प्रागित्यथेः। 

श्रकारको शत्व हो, ्रापके परे, विकत्थसे ! अभाष्क--अमापिन पुर्कमे विदित स्वीप्रस्यय 
सम्बन्धी भाकारस्थानिक ककारे पूवं श्रकारको शत्व हो, श्नापृके परे, विकल्पते । 

आदाचा्या--~्रमाषिनपुर प्स्व इस्त दत्से निहित आतस्थानिक कारको आकार 

शादे हो, विकस्पसे 1 

अनुपसर्ज-'यु नस्ति शस सूत्र पयेन्त इसका श्रथिकार है । डिद्ढाणम्--भ्नुपसनंन 
जो टित्-द-ग्रण -्रञ्-श्रादि, तदन्त नो अदन्त प्रातिपदिक, उससे श्पेप {रो, सनीत्व द्योत्य 
रहने पर । नंजस्नन-प्रतुपस्तजेन जो नञादि, तदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक) उससे डीप 
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पोघ्नी । शात्ती सने । श्राव्वृक्रणो । तरुणी । तलुनी ॥ यञश्च ।४।९।१६। यञ- 
तास्मातिपदिकात् डीप् ! श्कारलोपे इते-दल्स्तद्धिवस्य ।६।९।१५० दत 

उत्त ःस्योपध्ाभूततद्धितयस्य लोप इति । गर्गी ॥ प्राचा ष्फ तद्धितः ।४।१।२५। 

यजन्तासष्फे वा ॥ बः प्रस्ययदय ।२।३।द। भरत्ययादिः ष इत्स्यात् । आयनेयीनी' 
इत्यायनादेशः । षिच्वसाम््यास्विद्गौरेति डोष् । गाग्यायणी ॥ वयक्ि प्रथसें 
8] ९।२०} भ्रथमवयोचाचिनोऽरन्तारिखिया शप् । कुमारी ॥ ( वयस्यचरम इति 

दाघ्यत् ) } वधूटी । चिरण्टी प द्विगोः 1 *1१।२९। अदन्तात् द्विगो । 
त्रिलोकी । अजादित्वात् त्रिफला । त्यनीका सेना ४ अपरिमाणचिस्ताचितक्- 
ञ्बर्येभ्यो न तद्धिदल्युक ।४।१।२२। अपरिमणान्ताद्विस्तायन्ताच्च द्विगोनं डपु 
तद्वित्ठकि । पश्चमिरश्वे जीता पश्चाश्चा । आ्ीयष्ठ्का । भ्वधे-'इति लुक् \ 

दरौ विस्तौ पचति द्िषिस्ता । दथाचिता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्त दथाढकी । 

वयम्यचरम इति ¦ रसम् अन्त्यम् वयः, तद्धिन्न अचरम, प्रथमे इष्यपन।य अच 
रमे इति चक्तश्यम् इस्यर्थः । अपरिमार । “हिमो इति इीविति चानुवर्तते । प्राति 
पदिकादिस्यधिद्तमपरिमाणादिभिर्विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह--अभ॑रमाणान्ता- 
दित्यादि अ्र्यर्धेति गिति । \च्चमिरश्वेः श्रीतेत्ति विभ्रहे "तद्धितार्थ, इति द्वियुः। 
"भहाद्गो पुश्डुसस्वापरिमाणाद ङः इत्यधिकारे "तेन क्रीतम् इति टक् (अध्यध 
पू्वादुद्विगोलुगसक्षायःम्रः इति तश्य लुक । अन्न द्विगोः इति डीप् न भवतति, ५ 
भपरिमाणान्तह्गुस्वात् । नन्वन्न 'हिगोःः इति प्राक्ष्णीडिनषेघेऽपि रिडडाणजः इति 
टग्निमित्तिको डीप् दुर्वारः। वाभ्यां शताभ्यां कीता हि्षतेत्यन्न 'सडस्याया अति 
शदन्तायाः, इति कनः अध्यध इति दकि 'जपरिमाणः इति निकेषस्य चरिताथेष्वात् 
इति चेत् सत्यम् , °खिड्ढाणज्ः इत्यत्र भत्यासस्या टिङ्डाणजादीनां यः अकारः तद् 
न्तमिति विवक्तितम् । पञ्ाश्वशब्दश्चायं रगवयवाकारान्ते न भवतीति न दोषः। 
दौ निस्ताविति । 'सुवणंबिश्तौ हेभ्नोक्े" इत्यमरः । "ज्ञाः पल्चा्यमाषकः। ते षोडशा 
इति च । गुञापञ्चक साषपरिमाणम् । साषषोडश्चकम् अदपरिमाणस्, तच्च अशीति. 

हो, स्त्रील चोत्य रहने पर । यजश्च--यजन्त प्रातिपदिके डीप् हो, स्त्रीलिगमे। 
हरस्व--ह रसे पर रपनाभून तद्धि सबन्धौ यक्रारका लोप हो, कारके परे 1 
प्रा्चष्फ--प्रजन्त प्रातिपदिक्ये 'ष्फ' प्रत्यय हो, स्वत्व बोप्य्ये, निकसे शरौर वह 

“प्फ” तद्वित संक दो । षः प्रत्ययस्य--प्रत्ययके रादि षकारकी इत्सश्चा हो । 
वथस्ि~-प्रमम वयोवाची श्रदन्त प्रातिपदिकसे डीप् हो, स्लीलिगमें । 
बयश्यश्रमे--चरमवयोभिन्न वयोवाचीसे डीप् हो-येसा कहना चाद्ये । 
द्विगोः प्रदन्त द्विसे रीप हो, स्ीलिगमे । अपरिमाण-~-तद्वितका हुक हृश्ादीं 



प्रकरणम् | खधा-इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । ६४७ 

तद्धितलुकि किम् १ समाहारे पश्चाश्वी ॥ करडान्तास्तेे ।५1९।२३॥ कत्रे यः 

कार्डान्तो द्वियुस्ततो न छीप् तद्धितलुकि । द्वे काण्डे प्रमाणमस्य - द्विकाण्डा केर 

भक्तिः । मारव श्रमाशे लो द्विगोनित्यप्. इति लक् । चेतरे किम् १ द्विकाण्डी रज्जुः ॥ 

पुरष्वपालेऽन्यतरस्याम् ।४।९।२७। भरमार यः पुरुषस्तदन्तादुद्धिगोडीग्वा 

स्यान् रतद्वतल्लकि । दौ पुरुषौ प्रमाणमस्या -द्विपुरुषी, द्विपुरुषा च॑ परिखा ॥ 

गुजञादमकम् । तस्मिन् हेमविषये अद्वपरिमागे सुवणं बिस्तरज्डाचित्य्थैः । दधौ 
बिस्तौ पचतीति विग्रह "तद्धितार्थः इति इ्ियुः। समवस्यवद्रतिपचति, इति उ, 

तस्य “अध्यर्धः इति दुक 'द्िमोः इवि डीपि अतिषिद्धे सति यापि इ्िविस्ता 

मूषा। दिबिस्तवपरिमाणकहिरण्य द्ावयतीत्यथः। पचिरिह द्रावणे द्र्टञ्यः। दधाचितेति । 

"आचितो दश भाराः इत्यमरः ! ह्वावाचितौ वहवीष्यथे (आढकाचितपात्रात् 
खोऽन्यतरस्याम्ः 'द्विगा्श्च इत्ति खठनोरमावे भाग्चतीय्ठन्। अध्यध, इति तस्य 

छ् । अनेन द्विगोः” इति छीपि निषिद्धे टापि इयाचिता शकटी । दिकम्बल्य ति । ऋम्ब~ 
रस्यं ब्रतिमूत द्व्य कम्बल्यम्् ऊरणांपल्श्चतम् । "तदथं विक्रतेः धरहतौः इष्य 

'कम्बराच सक्तायास्, इति यत्, हाभ्यां कम्बर्याभ्यां ऋीतेति विग्रहः । तिन कीतम् 

इति ठजः 'अन्यधं इति ल् द्विगोः इति ङीपि अनेन प्रतिषिद्धे ाप् । काण्डान्तात् 

त्रे । द्विगोः” इति, न तद्धितलष्टीति चायुवर्तते । तदाह-चतरे य इ्यादि । द काण्डे 

इति । षोडश्ारल्यायामो दण्डः काण्डमित्ति स्तिः । इं काण्डे प्रमाणमस्याः इति 

विग्रहे ^तद्धिताथ, इति द्धिगुघमाचे ह्विकाण्डशब्दस्य हेन्रवर्तिस्वे न पुखकस्वदङ्का्यु- 

दासाय रेश्रमच्छिरिति विकेभ्योपादानस् । द्विकाण्डो रञजुरिति । पूर्ववव् मान्नचो ठुकि 

"हिमो, इति कप् । सद्र छर ्तिष्वाभावाव् न तद्धिषेष इति भावः 1 पुरुषात् । द्विगो- 
रिति तद्वितलु्ीति ङोबिति शानुवतंते। तदाह-प्रमासे य इत्यादिना प्रमाणमायामः 

आयामस्तु प्रमाणं स्यातः इति वचनात् । दरौ पुरुषाविति । षञ्चह्टस्तायामः पुरब इत्यु 

उवते, पद्चाररिनिः पुरुषः इति शल्बसूश्रात् । डौ पुर्षौ प्रमाणमस्या इति विग्रहे 

"तद्धितार्थः इति द्विगुः समासः । शरमाने दइयसञ्दघनूमात्रचः, इति विहितस्य मान्रचः 

'प्रमागे छोः हिगोर्निस्यम्, इति लुक । अत्र उकच्छरीस्या पुरुषप्रमाणस्य अआयामात्मः 

कश्य (अपरिमाण, इति निस्यं ङीन्निषेधे विकल्पार्थमिदं वनम् । अन्ये तु (तदस्य 

परिमाणम् इति उकः ठनो वा भभ्यधं, इति छक्। तच्र हि उत्तरसुत्राजरोधाव् परि 

माणक्ञण्देन परिष्ठेदकमान्र गृह्यते इस्याहुरिव्यास्तां तावत् । द्विपुरुष दिपुरुषा वा परि- 

तो--मपरिमाखणान्त श्रीर् विस्ताचन्त द्विसे डीप् नदीं हो । काण्डन्तात्-7द्ति ल कूके 

विषयमे चेमे जो काण्डान्त द्विगु, उषसे खीलिगमे ङीप् नद दो । पुरुषात्---तद्धितल् क्के 

विषर्न प्रमाणमे जो पुरुष शब्द, तदन्त द्विसे डोप हो, खीलिगमे, विकरपसे । 



६७८ मध्यसिन्धान्तकौसदी- [ छीत्यय- 

ऊचस्तोऽवङ् ।५।४।१३१। ऊधोऽन्तत्य बहुवरीहेरनङ छियाम् ॥ बहुबीदहेङधसो 
डमेष् ।४७।१।२५॥ ऊधोन्तादहुनीहै. । छण्डोध्नी ! च्या किम् १ ङण्डेधो भैनु- 

कम् ॥ दामहायनान्ताच्च ।४।१।२७ संख्यादेबहुवीहेदौमान्ताद्धायनान्ताच्च 
छप् । द्विदाम्नी । द्विहायनी बाया ॥ { भिचतभ्या इायनस्य शस्व वाच्यम् )। 
( वयोवाचकस्खव हायनस्य ङोप् णत्वं चेष्यते ) । त्रिहायणी । चतुर्टयणी । 
वयसोऽन्यत्र,-त्रिदायना, चतुद्ायना शाला ॥ अन्तवत्पतिचतोयंक ।४।१।२२। 

न्तत्वान्डीप् । अन्तवत्नी ' पतिवत्नी गमभतेखंयोग पवेष्यते । न्य्र तु,- 

खेति । तियं हवि ुरूषायतेत्यथः । दुं परितः वसछरश्षणा्थो जराक्चयः परिखा । अथ 
कुण्डभिव ऊधो यश्य इति बहुबीदी ण्डोधस् शब्दः । तन्न विषशेषमाह--उथसोऽ- 
नड । 'वडुयीष्टो सक्थ्यचगोः, इष्यतो बहुीहाचिस्यनुद्त्त षष्ठधा विपरिणम्यते, अधस 
हव्यनेन यशेष्यते, वदुन्तविधिः । तदाह-- तषोऽन्तस्ये त समाघान्तप्रफरणस्थसवेऽपि 
डिश्वादस्यादेशत्व बोध्यम् । बहवे । ऊधस् इति वडत्रीहैविंशेष्णम् । तदन्तविधिः, 

च्ियामित्यविष्कुतम् । तदाह--उषोऽन्तादिति । कृण्डोऽ्नीति ' अनङ्कि कते ङीषि "अज्ञो. 
पोऽनः, इति मावः । 'ऊषश्तु ीवमापीनमस्? हत्यमरः । डीष्विघेर्तु स्वरे विरोषः 
फकम् । लया किमिति । डीम्किधौ खियामिष्यसुधृत्तिः किमथंत्ति घरश्नः। कुण्डोधो घेलु- 
कमिति । ण्डमिव ऊधो यस्येति विग्रहः । नपुसकत्वर्फोरणाय घेनुकमिति विशेष्यम् । 
धेनूनां खभूह इस्यथः । "भचित्त्टस्तिधेनोष्टस् “इसुसुक्तान्तात् कः” । आदिवृद्धिः 
क्टीषस्व लोकात् । अन्न स्व्रीव्वाभाचान्न ङीषिस्यथः । दामहायनान्ताच्च । संख्यादैः कोप 
चानु तते तदा्-पख्यादेरिति । आच्ययग्रहृणं तु नान्ुबतते अस्वरितरवादिति भावः । 
दिदास्नाति। ड दामनी यस्याः इति विग्रहः । ङीपि अलोपोऽनः' इति भवः । द्वह. 
यनी बारेति । इक हायनौ यस्या इति विग्रहः । अथ चिहायणीस्यन्न भिन्नपद्ध्वात् 
णष्वाम्राक्षावाह--त्रिचतुस्यांमिति । नन्वेवमपि द्विहायना शाका इत्यत्रापि ङीप् स्यात् , 
त्रिहायना शङेव्यन्न तु डीप् णत्व च स्यातामित्यत आह--गयोवाचकहायनस्येति । 
इष्यते इति, भष्यञ्कतेति शोषः । -न्तवंस्पतिवते नुक् , किस्वसाम्यात् अयमनागमः 

तना 

उधसोऽनद्क--उघोन्त बहुत्रीरिफो अनङ् श्रदेश हो, सखीति 1 बहूशरीहे--उधोन्त 
बुत्रीहिसे शोष हो, ोलिगमें । कामहाय--दामान्त भौर हायनान्त सख्याद बहुवीहि 
डीप हो, स्त्रीलिगमे। त्रिचतुरभ्या--ति श्रौर चतुर श्ब्दसे पर श्ायनके नकारो 
शत्व हो । 

वयोवाश्च--वयोत्राचक हायन श्ब्दसे ही डीप् श्रौर णत्व शट दै । अन्तवंत्--न्तवेत् 
ओर पतिबत् को सुमका भागम हदो, स्वीलिगमे। गममत्--पूर्वक्त नुकागम गभं भौर 



अकरणम् | सखुधा-इन्दुमतो-रीकाद्वयोपेता । ६७६ 

शरन्तरस्त्यस्यां शालाया चट 1 पतिमती एूयिवी १ प्युना यज्ञसंयोगे ।७।१।३२) 
वसिष्टस्य पत्नी ध विभाषा सपूवंस्य ४।१।३४। पतिशब्दान्तस्य नो वा । ग 

पतिः, गरहपत्ती । इढपत्नी, दृडपतिः ॥ निस्यं सपल्याशिषु 1४।१।३५॥ सपत्नी । 

एकपत्नी । वीरपत्नी ॥ पूतन्ऋतोरं च ।२।१।२द/ पूतक्रतोः श्जी-पूतक्रतायी । 
लुषकष्यग्निकसितकुसिदानासुद्ा चः ।६।२। ३७ एषामुदात्त दे देशो डीप् 

वृषाकपे.-द्ली वृषाकपायी । श्रमनायी । कुसितायी । कुसिदायी ॥ मनसे चा 
।४।९।३८ मनुशब्दस्यौकारदेशः स्यादुदात्त ठेकारश्च चा, ङीय् च । मनाः छी 

नतु प्रव्यथ इत्ति भावः| पतता शायव)पि ' जीवद्धटकायामेव वस्वनिपातनादिहं 
वत्वाभाव इति भावः! रत्युनो । पद्युरिति षष्ठी । न इस्यकार उच्चारणाथः । चखिया 
मिव्यधिङ्कतम् । विभाषा सपृवेस्य । प्स्युनः इस्यनुवतते, प्रा्तिपदिक्छादिस्युशत्त 
वष्टथा विपरिणत पर्युरिस्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः। स्पूवस्येव्येतव् पतिश्चब्द्ान्त 
भातिषदिके अन्वेति । पूर्दावयदसहितश्येव्यथः । तदाह--प्तिशब्दान्तस्येत्यादिना । 
यद्सयोगामवेऽपि अप्राक्तविमादेयम् ! गृह प१-- गह पत्नीति । नस्वप्ते छऋम्तेभ्यः 
इति दीप् । अत्र गृहपदिशब्दः पतिश्लडडान्तः गरहशचब्दारमकपूर्वावयवसदहितश्चेति 
भआवः। नित्य सपल्यादिषु। चविषयसक्तम्येदा । सपलटन्यादिविष्ये तत्किद्धयथ नित्य 
नत्वमित्यथंः । सपतनाति। भन्र समानक्ञाब्द एकपर्यांयः, पतिक्चउडरतु विवाहु- 
निबन्धनभ्््चब्दपर्यायः । वोरपत्नीति ' वीरः पतति्ंस्याः इति विरहः । सपरन्याहि- 
श्वान्नस्वम् । पू्क्रतोरे च । फे इतिट्ु्तप्रथमाकम् ! पएूतक्रतुक्ञब्दाव् खियां डीप् स्यात् 
अङ्ृतेर कारोऽन्तादैश्चशवेत्य्थः । पूनक्रतायात । पूतः ऋतुः येन स. पूतक्रतुः, तस्य खी 
स्यथं डीप् , तकारादुकारस्य ेकारः, तस्य यादे इति भावः । दृषावप्यश्चि । प चे 
व्यलुवतते । तदाह--रषामिति ¦ वृषाक गयीति । डीप्, श्रह्ृतेरुदात्तः ेकासेऽन्तादेश्ञः 
तस्य आयादेश्षः, तस्य पेकारस्थानिक्स्वात् तदाकारोऽप्युदात्तः “अनुदात्त पड्मेरुव- 
जय" इति अर्वल्लि्टानामचामनुदात्तत्वम् । मनोरौ बा। एे चेति, उदात्त इत्ति, डीचि 

तिच्दुषतंते । तद्ाद--पनुशब्दस्यति । उदात्तेकारच वेनि । ओकारः उदात्त एेकारश्च 
"~ ~~ - ~~~ ~~~ -+न~-- ~~ -- ~~~ ध ००००० 

भताके सयोगं ही हा । भ्रदयुनों --प॑प शब्दको नकारादैश्च दौ यज्ञकं सयोगम । 
विभाष्षा--रति शब्दान्त भाप पदिकको नकारा आदेश हो, स्रीलिगे, विकहपसते । 
निस्य--सपल्यादि स्थल्भ पति चन्दको नित्य ही नकारान्त अदेश दो। 
पूतक्रतो--पूतक्रतु शब्दको खोलिगमं दकारान्त आदेश्च ओर् तत्सन्नियोगेन डीप् 

भी हदो । श्ुषाकष्यञ्चि--वृषाकपि श्रादिको उदन्त देकारान्त आदश भ्रौर डीप् मोदो, 
मनोरौ बा~-मनु शब्दको डीपसन्नियोगरिष्टेन श्ोकारान्तादेशच श्रौर उदात्त दकारान्त 

श्ादेश्च सी हो, विकल्पे । ( सनोः सखी मनावी, मनायी, मनुः ) 
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मनायी । मनावी । मनुः + वशौद नुदान्तात्तोपघात्तो नः ।४।१।३९। वणेवा्ची 
योऽनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्ताद्वा डीप् , तस्य नः। एनी, एता । रोहिणी, रोदिता । 
षिद्धौरादिग्यञ्च ।४।१।४१। दोष् । नतकी । गौरी। मनख्वाही, अनइदी ॥ ( पि- 
व्पल्याद्थञ्च् ) । आकृतिगणोऽयम् । ८ मर्स्यस्य ङथास् ) । यलोपः, मत्सी । 
जानपदङ्ण्डगोर्स्थलभाजनागकःलनीलङ् कशकाञ्युककर्बयाट् वुच्यमचाव- 
पनाङ्त्रिमाश्नासास्थोस्यवर्णनाच्छादनायोविकारमैयुनेच्छकेशवेशेषु 1 ४। 
१।४२। एभ्य एकादशभ्यः कमाद्षृत्यादिष्वरथैषु डीषू । जानपदी इृत्तिश्चत् । अन्या 

ठ जानपदा । अजन्तत्वात् पि श्रादयुदत्त-। कुण्डी मन्न चेत् । इुण्डाऽन्या । 
गोणी च्ावपन चेत् । गोणाङन्या । स्थली अष्त्रिमा चेत् । स्थलाऽन्या । भाजी श्राणा 

वा स्यादित्यथेः । मनायीति । श्यद्भै कि च मज्ुरवदत् इष्यादौ मनुशब्दः “भ्नित्यादिनि- 
व्यम्" इत्याध्डात्तः, "धान्ये नित्, इव्यतो निदित्थनुश्त्तौ श््स्निहि इध्यादिना 
मनेशप्रस्ययविधेः । तदश्च श्िषस्वरेण नकारादुकारः अनुदात्तः । तस्थ स्थाने 
उदात्त पकारः, तस्यायादेश्चः ङीप् चेति भावः । मनाकीति । भत्रौकारोऽनुदात्त एव । 
मनुरिति । कारस्य ओकारस्य चाभावे तत्समियोगक्शिष्ठो ङीबपि नेद्युक्छमेव । 
जानपद । ज्ञानपदेव्यादि कबरादिस्यन्तमेक पदम् । समाहारहनद्वात् पञ्चमी । जान- 
पदीति । जनपदे भवेध्य्थं. । वृत्तिरवेदिति । जीविका गम्या चेदिस्यर्थः। कुण्डीति । 
"पिर स्थार्युखाङ्ण्डम्' इध्यमरः । पाच्रामत्रे च “भाजनम, हति च । ऊुण्डक्ञन्दस्य 
स्रीत्वमपि शेष्विधिसामर्यांत्। पिठरे तुनना ङ्कण्डम्' इत विश्वः कुण्डाऽ- 
न्येति । दहनीयेस्य्थः । श्रावपनचेदि । भोप्यते निक्धिप्यते अरिमन्निस्यथं आङः 
पूाह्पेदयुंट् । मोणाऽन्येति । कस्याश्चिदिद् नाम । अछृत्िसः चेदिति । इदानींतन- 
पुरषपरिष्कता भूमिः करत्रिमा, तद्धिन्नेव्यथेः । स्थलान्येति। कन्निमेष्यथः । स्थर 
योदकम् परिगृहणन्तिः इति यज्वेदै । भाजीति । भज्यते सेम्यते इति कमणि वज 

बर्णादनु-वणंवाची जो अनुदान्तान्त तोपध, तदन्त जो प्रातिपादिक, उससे डीप् दा 

शरीर तक्रारको नकार आदेश्च भी हो, खीलिगमे, विकल्पसे । चिह्रौरा--षित श्रौर गौरादि 

खोलिगमे डीष् हो । 
नोटः--'जनडवाहीःमं जामनडुहः खियां वाः ( अनन् शम्दसे डीष् भोर भराम् का 

आगम हो, खी लिगमे, विकल्पस ) इस्त गणधूत्रसे बे कलिपक अ।म् सममना चाहिये । 
पिष्पल्या--पप्पस्यादिसे डीष् हो, जीलिगमे । 
मरस्यस्य--मत्स्यकी उपधा सबन्धौ यकरारका लोप दो, डौः के परे । जानपदहू-- जानपद, 

कुण्ड, गोण ॒श्रादि एकादश्च प्रातिपदिके डीष् हो, दृ्यादि श्र्थमिं। 
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चेत् ¦ माजाऽन्या । यवायूरुष्मिका श्राणु विलेपी तरला च साः इत्यभरः । नागी 
स्थूला चेन् । नागाडन्या । काली वणश्चेत् । ऋालाऽन्या । नीली श्रनाच्छादनं 
चेत् । नीलाऽन्या, नील्या रक्त! शारीत्य यैः। कुशी मयोविकारधेत् । कुशाऽन्या 1 काञुकी 
मथुनेच्छा चेत् । कामुकाऽन्या ! कवरी केशाना सन्निवेशश्वेत् । कथवराऽन्या ! 
शे णष्पाचाम् ।४।१।४३। शोषी, शोणा ॥ वोतो युरच्चनात् ।४।१।४४ 
उदन्तादुगुणवाचिनो वा डौष् । द्री, णदुः । उतः किम् १ शुचिः) गुणेति 
किम् १ श्राघुः ॥ ( खरुखंयोगोपधान्न ) खरः पतिवरा कन्या ¦ पाण्डु ॥ 
वह्वादिभ्यञ्च 1४।१।४५। वा डीष् । बह्वी, बहुः ॥ ( छदिकारादक्तिनः ) । 
रात्री, रात्रिः ॥ ( सर्वदो ऽक्तिन्वथदल्येके ) । शकटी, शकटिः ॥ पुंयोगा- 
द्ध्स्यायाम् ।६।१।६८। या पुमाख्या पुयोयाल्छ्िया वतते ततो शीष । गोपस्य घ्नी- 

वञजजबन्ताः पुखः इति मायिकम् । श्राखाचांदात । "यचारःरू्णिका श्राणाः इत्यमरः 

वणश्चेदिति । वणः श्रषृत्तिनिमित्त वचेदिव्यथंः । वणंविरिष्टा देदित्ति यादत् । 
अन्यथा कालक्ञब्दस्य शुभे शुक्छादयः पुक्षि' इति दुस्त्वापातात् । सूत्रे वणां इति 
श्डेद्ः ! अशं आयजन्तात् टाप् । कालाऽन्येति । क्रौ्ंयुक्धेष्यथः। सं्ताशब्हो चा ! 
अनाच्छादनं चेदिति । चदख्जभिन्न गवादिकमिस्यथः ! नीलान्येति । नन्वन्राच्छादनस्य 
विशेष्यत्वे खीस्वाुपपत्तिः। पटीस्यस्य चिशेष्यखेऽपि नील्च्णवठी पटीस्यर्थे कषः अभ्र 
छद्छिरेव । 'नीलादोदधौ, श्राणिनि च, इति नियमस्य वच्यमाणववादिव्यत आह- 
नील्या रक्तंति । नीक्या ओषभ्या रागविशेष प्राप्त्यर्थः । कुशाऽन्येति ¦ दुन्दोगसूत्रे 
स्तोता तु कलाः कारयेध्तियस्य चृ्षस्य खदिरस्य दीघसूत्रेष्वेके प्रदेश्चमाच्रीः 
ऊुशण्ास्स्वक्तस्समाम्तेः ईति प्रसिद्धा ¦ काञ्ुकाति ' कामयितु गीरुमस्या इति 
विग्रहे 'रुषपतः इस्यादिना कमेहकन् ¦ मेथुनेष्छावती चेदिस्य्थैः ¦ अञं जाद्य. 

ताटाप् । काञ्चुकान्येति । अनदीच्छाकतीस्यर्थः । दोणात् प्राचाम् । 'लोदितो रोहि. 
तो रच्छ शोणः कोकनदच्छविः । इत्यमरः । "वर्णानां तणत्तिनितान्तानास् इति 
शोणक्ब्दः भाद्युदात्तः अनुदात्तान्तः । "भन्यतो दीष, इति निष्यं ङीषि प्राप्ते विक. 

छोणात्--शेण शब्दस खीलिगमें ष हदो, प्राचीन श्रा चार्यो सतप 
वोतो--उदन्त गुणवाची प्रातिपदिकसे खीलिगमे ङीष हो, विकल्पसे। खर्खं--- खर् 

शब्दस तथा संयोगोपध उदन्त रुणवाची प्रात्तिपदिकते ङीष् नही हो । बह्भाश्वि--क्ादिसे 
खीलिग्मे डीष् हो, विकलपसे । कूदिकारा--क्तितन-मिन्न ज्त्पक्क शकारान्त प्राति. 
पदिकसे डीष् हो विकल्पे । क्षवतो--पके ( किन्हयी श्राचायो ) के मतसे क्तित्र्थ-भिन्न 
कृत्-अक्रत् सभी इकारान्त प्रतिपादिके डीष हो-रेसा समभन। चाष्विये । 

पुंयोगा--जो पुवाचक शब्द, पुंयोगे खीक्लिगमे प्रवृत्त रो, उससे रोव हो । 
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गोपी ॥ (काल्लकान्तान्न)। गोपालिका । अश्वपालिकः । (सूयीदेवतायां चाप वा- 
च्यः) } सृयस्य ची दैवता-सूयी ! देवतायां किम् १ सूरी कुन्ती मानुषीयम् ॥ इन् 
वरुणभवशवेखट खड दिम्यरण्ययवययनमातुलाचायाीशामायुक । २।२।४६। 
डीष च । इन्द्राणी ॥ ( हिमारण्ययोपरेहच्वे ) । महद्धिमं हिमानी ॥ ( यका 
दषे ) ¦ दो यवो यवानी ॥ ८ यवनारिलिष्यराम् ) 1 यवनाना लिपियव- 
ननी ॥ ( म्रठुलेषश्याययोसनुग्वा ) । मातुलानी, माली । उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी ॥ ( शचायदशन्ंः न >) । च्राचार्यानी ॥ ( शर्यल्लचियाभ्यां चा 
स्वाथ ) | अर्याणी, अय । क्षत्रियाणी, कत्रिया । पयोगे तु,-श्रयीं । क्षत्रियी ॥ 
कीतास्करणपूचत् ॥५।१।५०} कोतान्ताद्दन्तात्करणाद्छीष् । वचख्कीती । 
कचिन्न,-घनकीता ॥ चटण्ीरहेश्वान्नोद्ान्तान् 181११५२] क्तन्तान्ड,ष् । ऊरु 

ह्याथमिदम्् । दविमारण्ययामश्त्व । इदं वाक्तिकम् । अहस्वविलिष्टे हिमे अरण्ये 
च वतमानयोरानुङडङीषाविव्यथः । श्मानी । महद्धिमं "हिमानी, अत्र “इन्द्रूवर 
णमव०› इत्यादिना प्राप्तौ आनुडष्षीषौ प्रवाध्य सहस्वेऽ्थं “'हिमारण्ययो संहरे? 
इनि भानुगागमे, ङोषि चच छते, तद्रपस् । करातात्करणपूवोद । प्रातिपदिकादिस्यनु 
धत्तम् अत्त इव्यनुवरत्तेन क्रोतादिष्यनेन च विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह- 
करतान्नादित्या।दना । करणमादियस्ये्ति विग्रहः । प्रातिपदिकचब्दो विक्षैष्यम् , तेन 
करणादेरिति पुर्व्रपपन्नम् । वलक्रीति । वसः कता "वखक्रीती" अत्र “रीता 
रणपूर्वात्"” इति डी, “यस्येति चः» इष्यकाररोपः । कचिन्नेति ¦ “कतृकरणे इता 

बहुरखुम्*› इति बहुलग्रहणेन “गतिकारकोपपदानाम्, इव्यस्य क्वचदुप्रचस्यवग- 
मादिह सुबन्तेन खमासः । तच्र च सुपः प्रागेवान्तरङ्गव्वात् गपि सति ततः सुपि 
टाबन्तग्रङृतिकसुबन्तेन समासे सुब्छकि धनक्रीता शब्दस्य अद्न्तस्वामावान्न 
छीषिष्यर्थः । वहत्रीदेश्च ! क्तादिति अत इति चानुवतते । तदाह -वहुवीदैरिति । 

पारुका--गलकान्तसे छप् नदीं हो सुयादुदेवता--देवता अथम खय शब्दस 
योगत चाप् प्रत्यय हो। इन्द्रवसण~--इन्द्र रादि शब्दोको आनुकूका ्रागम दो श्रौर 

साथ धे साथ ङीष मौ धो । इहिमारण्यो--हिम श्रीर् अरण्य शब्दोते महत अरथी 
आनुक् रौर डीषु हो । यवादहोषे--यव शब्दसे दोष श्रथमे धौ भनुक् मौर ढीष् हे । 

यवना--यवन चब्दसे लिपि श्रथन ही भावुक् श्रौर डीष शे । मातुरो--प्रातुलत र 
उपाध्याय शब्दसे श्रानुक् हो, विकलसे । आचार्या प्राचायं शब्दे पर आनुक् नकारको 
णत्व हो, विकल्पे । अयंत्रि-मयं श्रौर चतय चब्दते स्वा्थैमे बिकतपपे श्रातुक् ओर 

डीष हो । कीतात्--~करण पवक श्रदन्त क्रीतान्त प्रातिपदिर्ते डीष् हो । 
बहूब्रीहेः--भन्तोदात्त क्तान्त श्रदन्त बुनौरिसे रीलिगम डीष् । 



प्रकरणम् | खवा-दम्दुमती-टीकादयोपेता । ६४दे 

भिन्नी ॥ अस्याङ्गपूव पदादा 1: ९।५३ पूण नित्ये प्राप्त विकल्पोऽयम् ! छरः- 
पीती, खरापीता ! स्वाङ्श्योपखजेनादसयोगेपधात् 121१1४5 श्रस्योगोप- 

घशुपत्तजनं यत्स्वाह्न तदन्तादया डीषु । , गरतिकेशौ, द्तिकेशा चन्द्रमुखी, चन्द्र- 
सुखा । सयेगोपघात्त.-खणल्फा ५ `श्रद्रव मूतिमत्स्वह्न -णिस्यमविकारजम् । 
नरस्य तत्र दष्ट च तेव चेत्तत्तया युनम्' ।' १ ॥ म॒स्वेदा; द्रवत्वात् । चुज्ञाना; 

्तन्तादि । च्छान्तास्तादिव्यथेः । ऊरुभिन्नी । ॐरू भिन्नौ असयुचछ यस्या इत्ति 

विग्रहः । “निष्ठा इति भिन्नशब्दश्षय पूर्वनिपातस्तु न मवति जातिकारुुखादिभ्यः 
परा निष्ठा वाच्या" इत्ति वात्तिकात् । "जाचिकाङषुखादिभ्यः इत्यादिसूत्रेणान्तोदात्त- 
मिदम् । भ्रस्वाङ्गपूवपदाद्वा , स्वाङ्गलदणयुत्तरसूत्रे वच्यते । अस्वा यव् पूवपद 
तस्मात् पर यत् क्तान्तं तदन्तात् बहुवीहेः ङीष् वा स्यादित्तिसूत्राथः । पूरेरति ! 
“बहवीहेश्वान्वोदात्तात्ः इति पूर्वसूत्रेण नित्य ङीषि प्र तद्धिकल्पोऽन्न विधीयत 
इत्यर्थः । घरापीती-- रपी , सुरा पीता ययेति विग्रहः । उरभिद्नीतिवत् पूव 
निपातः । सावा । उपसजंनादिवि अखयागोपधादिति च स्वाङ्गादित्यन्नान्वेति । 

स्वाङ्गादित्येतत् अत इत्यनुत्त च भआतिपदिकादित्यनुचत्तस्य विशोषण, तदुन्त- 
विधिः। तदाहू--श्रसयागोपथभित्यादिन। 1 वा डीर्षिपि । “जस्वाङ्गदूवपदाहयःः इत्यतो 

वेति “अन्यतो ङीष्" इस्यतो छीषिन्यल्य चाजु्त्तरिति भावः । उस्वेदनि । सु जोभनः 

अस्वाङ्गपूर्व--्रस्वाग पूवेपदसते पर क्तान्त श्रदन्त बहुत्रीहि डीष् दो, विकल्पते ¦ स्वाङ्ग 
चोप-ग्रसयोमोपध, उपक्तजेन जो स्वाङ्गवाची, तदन्त श्रदन्त प्रानिपा{दकम डाप् होः विकरपसे। 

अद्रव~-स्वाज्ग तीन प्रकारका दे-( १) अद्रव मूतिमरस्वाङ्ग भ्राणिस्यमविकारजम्- 

( न विद्यते द्रवो यस्य तद् “शद्रवसुः ) जो द्रववाच्क नदीं हो। अतः उु=सोभनःः 

स्वेद = षर्मजः--उदकप्रखवो यस्याः सा ) 'घुसेदाः यदा उीष् नदीं हंत्रा । 

मूर्विमत्-~.स्पश्॑वद् द्रध्यपरिम।ख मूनिस्नदत्) जो मूपिमान् हो । भरन एवे सुज्ञान 
यक्ष उष. नहं हध्रा। ॥ ह 

प्राणिस्थम- प्राणिनि = प्राखवति-जन्तौ, नियमनम् । जो णेन स्थित शे । 
श्त. श्युमुखा शालः? यहां डीष् नदी ह्र! अविकारजस्--पेगादि विकापऽजन्यम् जो 

विकारसे उत्पन्न नह्य हृश्रा ह्यो श्सलिे सु्श्रधिक; शेफ श्वयथुः यस्या. सा 
खखोफाः यहा डीष् नश इरा । 

(२) अतस्थ तत्र इष्टं च--प्रतस्थ = [ सम्प्रति } शरप्राछिस्थम् [ अपि } च=ङिन्तुः 

तत्र =प्राशिनि, इट = दयमान, यच्चदपि स्वाज्गम्ित्यथे. ) नो सम्पति प्राणी स्थित न भी° 

दो पिन्तुक्मोमी प्राणी देखा गया हो । भ्रव श्सुकेरी सुकेशा वा र्या ( गलौ) यहा 

डोष् सिद्ध त्रा । वयोकि गलीमे विखरा इना कैश सम्प्रति प्राशिस्थ नहीं मीदहै किन्तु कमी 

तो ब्द के प्राशिस्थ ( प्राणीके मस्तकादिपर् ) देवा गया.था । 

( ४) वैन चेत्तथा युतम्-( येनाऽ्ेन भाणिरूपं वस्तु यथायुत्त, तेन नस्सञ्येन 



2५४ मध्यसिदान्तक्षोमुदौ- [ स्त्रीभरत्यय- 

अमूतंस्वात् । सुसखा शाला; श्प्राणिस्यत्वात् । स॒श्येफा ; विकारत्वात् । उकेशी, 
केशा वा रथ्या; श्रग्राणिर्यस्यापि प्राणिनि इष्टत्वात् । खस्तनी, सुस्तना वा 
प्रतिमा ; प्राणिवलप्राणिसद्ये स्थितत्वात् ॥ नासिकोदरोघ्ठजङपादन्तकणश्य- 

ङ्ख्य ।2।१।५५॥ वा डीष् । तुङ्गनासिकी, नुद्धनासिका ॥ ( युच्छोच्च ) 

सवेदः घमंजः उद्कप्रसवः यस्या इति विग्रहः । स्वेदस्य शोभनस्व तु दुगंन्धाभावः। 
द्रवत्वादिति । न स्वाङ्गव्वमिति रोषः! भतो न ङीषितथथंः। मूतिमदिस्यस्य प्रयोजन 
मा्-खक्चनेति । सुं शोभन ज्ञान यस्या इति विग्रहः । अरमूतंस्वादिति । न स्वाङ्गस्व- 
मिति शेषः । प्राणिस्थमिस्यश्य ्रयोजनमाह--घसुखा सारि । सु शोभन सुख प्रथस- 
भागः स्या इति विग्रहः । श्रप्राखिस्वस्वादिति । न स्वाङ्स्वमिति शेषः । अविकारज 
मित्यस्य प्रयोजनमाह--उसाफेति ! सु अधिकः शोषः शयथुः यस्या इति विभहः 
शओोफश्तु श्वयश्ुः, इत्यमरः । शिकारजलवादिति । रोगजञत्वादित्यर्थः । न स्वाङ्क्वमिति 
शेष । अतसस्य तत्र दृष्ट चेति । इ्धि्तीयं स्वाङ्गरच्चणम् । तच्डुष्देन प्राणी पराश्श्यते । 
जतस्स्थस-जध्रागिस्थं, तश्च-श्राणिनि, इष्ट यत् तद्रि स्वाङ्गमित्यथः ! रथ्येति । रथ्या. 
स्थानां केश्ागां भराणिस्थव्वाभावात् पूर्वलद्षणेन स्वाङ्गस्वाऽिदेरंश्षणान्तरमिति 
भावः । उन्छरूत्षणञ्ुदाहरणे योजय्ि--्रप्राणिस्वस्यापीति । इदानीं प्राणिष्यत्वा" 
भावेऽपि कदाचित् प्राणिस्थस्वादपि स्वाङ्गत्वमिस्थथंः । सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिभेति । 
खु शोभनौ स्तनौ स्तनाद्कती अवयवौ यस्या दति विग्रहः ¦ प्रतिमागतयोः स्तनाञ्च- 
तिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्थस्वाभावात् प्राण्यन्तरे अष्ट्वा पू्वंरुदणद्भ- 
यस्याप्यप्रशृत्तेङच्तणान्तरमिदम् । अधोदाहरणे रुचणं योजयति--प्राणिवदिति । सक्च. 
भ्यन्ताहुतिः । भ्राणिचत् प्राणिद्वद्ये प्रतिमादिदभ्ये स्थितत्वाद् स्वाङ्गमित्यथंः । 
(नासिकोदरोष्ठजङ्घ।दन्तकणं शह्नाच्च । (अस्वाङ्गपूर्वपदाष्वाः इत्यतो वेति “अन्यतो 
ङ।ष्, इस्यतो ङीषिति चानुवतते । तङ्गनासिकी--ज्ञनासिकेति । "न कोडादिबह्वचः" 

--~---------- ----~--~~ ~ ना == ~ न 

अङ्गेन, तद् = अप्राशिरूप वस्तु, तथा प्राणिव्, युत = युक्त, चेत् = स्यात्, तदपि ( प्राणिनि 
दृष्टं ) स्वाङ्गमित्यथैः ) प्राणीको तरह दी प्राणो स्थित दो ! अत ९४ पयुक्ननी सुस्तना वा 
प्रतिमाः ( सन्दर स्तना वाली मूत्तिं यहा डौष सिदध इश्रा । 

नोटः--'स्वाज्गाच्वोपसजनात्०१ इस युतम स्वस्य=भवयवीभूतस्य, श्रन्न स्वाङ्गम् ठेसा 
स्वाङ्गका महण दोगा तो सुमुखा शालाः यहां भो डीष हो जायगा--मुखस्य शाल ङ्गघ्वात् । 
.किच सुकेशी रथ्याः यह्य॒पर डीष् नीं हागा-कैशाङ्गानां रथ्याङ्गलामावात् । तस्मात् 
प्रभ्ाप्ति-श्रतिष्या्चि वारणके लिये उक्त सूत्रम तरिविभ स्वाज्ञों का यहण किया गथा है । 

नासिको- नालिका चन्त स्वांगवाची उपसनंनसे ङीष् हो, विकल्पे ! 
पुष्हास्च--पुच्छान्त प्रातिपदिकसे छीलिग मे जीष् हो । 



भकरणम् | खधा-इन्दुती-योकाद्धयोचेत। । ६५४ 

सपुच्छी, सुपुच्छा । ( कवसरपभररिकिषश्रेभ्यो निथ्यम् ) } कवरपुच्छी ५ 
< उपमानात्पक्तारस वुच्छ्ाच्च ) } उलुकयक्षी शाला । उलूकुच्छी सेना ॥ 

न क्रोडादिवहचः 191 २।५५1 कोडदेवंहवव् स्वाद्घानन दीष 1 कल्याणक्रोडा ¦ 

आहृतिगगोऽयम् ! छजवना ॥ सहनञविघमानपूतरच्च 19१।८७॥ न ङीष । 
सकेरा । श्केशा ! वियमाननाश्चिका ॥ नघसुखात्सक्षायाम् 1९।१।५८) 

ड्ीषू न । शुपंणखा । गौरमुखा । सज्ञया किम् १ ताघ्रमुखी कन्या ॥ 
वाहः 1४७।१।६११ वाहन्तात्् ङीष ¦ दित्यौही । दित्यवाट् च मे दित्यौदी 

नप 

च मे ॥ सख्यशिश्वीति मवायाप् 13 सखी! अधिशी ॥ 
जतेरश्चोविषयादयोपधात् ।।१।६३। जातिवाचि यन्न॒ च चिया 

५ नियतभयोपधं ततो डो ॥ "अछतिपरहणा जातििङ्धाना च न सवेभाक् । सदा 
खयातनिर्राह्या मोतं च चरणैः सहः ॥ १ ! तरी ) वृषी । प्रौपगवी \ कटी । जतिः 

इति बह्लज॑रुचणङीष्निपेध बाधित्वा 'नासिकोद्र' इति विकदपः ! पुन्धच्चति । सखयो- 
गोपधत्बेऽपि पुण्कशड्डान्तात् नित्य हीषिति वच्छम्यमित्यथेः  कवरमरोति । कबरा- 

दिभ्यः परो यः पुष्डुश्षञ्डः तदन्ताद् निस्य क्षिति वक्तम्यमिस्यर्थः । उथसानादिति । 

उपमानात् परौ यौ पशपुच्डुश्चब्दौ तदन्तादपि शोषिस्यर्थः । उलूश्पक्त। साले त । उदकः 
पद्धिविकशेषः, उक्छपदायिव प्तौ पाश्च यस्या इति विग्रहः 'क्तम्युपमानपूवंपदस्य 
अदनी हिरवाच्यः इत्तरपदलोपश्चः इति समासः । सषयोगोपधत्वादुधराप्ते विधिः । 
उलुकपुच्छी सेनि । उदु्कपुच्डमिव दुष्छं पश्चिमान्तः यस्याः इति दिग्रहः । पूववदेव 
वहुवीदहिः । शपुष्डाज्चः इत्ति विकद्पस्यापवादुः । वा ४: । वाढं इति पञ्चम्यन्त प्राति. 

कवरमणि--कषवर आादेके परं पुच्छन्त भािपदिकम नित्य दा डाप् ही। 

उपमानात्--उपम।न वाचकसे पर पक्त श्रौर पुच्छं शब्दान्त प्रातिपदिके नित्य दी 

डीप् हो न क्रोडाडि-स्वागवाच्क जो क्रोडादि भौर बह्व्; तदन्त प्रातिपदिकते डोप, 

नही हो ¦ सहनज्- सह, नञ् भौर वि्मान् पुवेङ़ प्रातिपदिक्से खोलिगरम डौय् नदी 

हो । नखसुलात्--न्ड-मुखान्त प्रातिष्दिकसे सदया ष् नही हो । 
वाहः--बाहन्त भरातिपदिकसे जीरलिगमे डपेष् धो । 

सश्य--भाषा ( लोक) मे सषठी रौर शरलिश्वीःये दोनो कीषन्त निपातितं 

्आतेरस्त्री--निव्य स्त्रीलिगसे भिन्न च्रयोपच जातिवाचीसे डौष् हो, स्वनिगमं । 

भाष्दि्रहणा आतिः जाततरसलीविषयादयोपधादः ईम सत्रप नरिविव जातिका 

अण हाता 2 । समं प्रथम लक्षण ३ ( १ > 'आारृतिग्रहृणा जतिः--माृति ( स्वरूप ) 

दववनेसे दी जो जानी जातके श्रत् अनुगते सस्थान ( श्रवयवसन्निवेशविश्णेष ) सेद्दीजो 

पअभिन्यम्ब हो सके, वह जाति कहलाती है । यवा-'तटीः श्वरः श्रादि । 



६५६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्त्रीषत्यय- 

किम् ? सुण्डा । श्घ्ीविषयात्किम् 2 बलाका । शयोपधात्किम् १ क्षत्रिया ॥ ( यप- 
धप्रहिषेधे इयगवयमरुकयपसुष्यमरस्यानामप्रतिषेधः ) } दयी । गवयी । 
मुकयी । मनुषी । मत्सी ॥ पाककखुपरंपुष्पफलम्रलवालोत्तरपदाच्च 
७1 १।६९। पाकायुत्तसपदाजातिवाचिनः दखीविषयाद्पि डीष् । ओदनपाकी । शङ्क 
कर्णीं । शालपर्णी । श्भुपुष्पी , दासोफली । दभेमूली \ गोबाली । श्रोषधिविशेषे रूढा! 
एते ॥ हठो मनुष्यजातेः ।७।१।६४। दीषु । दाक्षी ॥ ऊङ्तः ॥९।९।दद्/ उका- 
रान्तादयोपधान्मतुभ्यजातिवाचिनः च्ियामूङ् । कुरूः ॥ पङ्गोश्च \81 ६।दे८। पद. ॥ 
( इवश्ुरम्योकागाकारलोपश्च ) ¦ चादृ । पुयोगलक्षणडीषोऽपवाद ̀  । श्वभ्र । 

पङिकादत्यनुघतच्तस्य विष्ोबणम्, तदन्तकिधिः । पाक्षकणे । 'जातेर खी विष्षयात्ः इति 
पूंसूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--लीषिषयादपीति । नियतख्नीलिङ्गस्वात् 
पू्वेणाप्रात्तिरित्ति भावः । जातिवाचित्व दशयितुमाद-- परोषधिविद्ेषे रुढा इति । अभ्य- 
यब्युत्पत्तिरहिता इत्यर्थः । शशुरस्येति । चकारात् उडनुककुष्यते । श्वशुरस्य खी इत्यर्थे 

(२) लिक्गानां च न सवभाक् सट्दाख्यातनिर््राद्याः ( भसवंिगते सति एकस्या 
न्यक्तौ कथनाद् न्यक्त्यन्नरे कथन विनापि सुयरह्य-जार्तिरिति ) जिससे खव लिंग नही होते 
ह श्रौर एक व्यक्ति कहनेपर श्रन्य ग्यक्तियोँत विना कै ही जातिका ज्ञान हो स्के--वे 
भो जाति कदलाती हे । “बृषलप्वः जातिके सिद्ध करलेर्मे प्रथम लक्षण साधक नह हो सक 
क्योकि हस्ताचवयवसनक्निवे् लेसा वृषल (श्य ) मे है, वेसा द्यी बाह्मणादियेप्रे भी देवा 
जाता हे । भतः शिगानां चग हम द्वितीय लक्तण को श्रावद्यकता हुईं । उदाहरण देखो 
"वृषली । दां एकर दी व्यक्तिरमे $षलत्वः का ज्ञान कराने पर उसके पुत्र, मादे भादिर्भ ज्ञानः 

कराये विना ह) बृषकत्व जाति सुय दो जाती है। 
(३ ) गोच्रज्च चरणे. सह् (भपस्य प्रत्ययान्त चकार श्राखाध्येतवाची च शब्दो जाति 

कार्यं लभत इत्यथ. ) श्रपत्य प्रस्ययान्त इन्द, श्रौर माखध्येनूवाची जो शब्द, वह भी जाति- 

कायेको प्राप्य । चदाहर्ण देदो “श्रौ पगवीः शरीर "कठी" । यह 1 श्रनुगतसंस्थानव्यङ्गल्वकरा श्रमाव 
है श्रौर उभयत्र सवंलिगता भी है । श्रतः मोचन चः शस तृतीय लक्तणकी मो भ्रशवशयक्ता इ 

योपध--योपव { जातिलक्चण ङीष् ) के प्रतिषेधनं इयादिका प्र ।पैष नदीं शे । 
पाक्कर्ण--पाक, कणं, पणं, पुष्प, फन, मूल श्रौ वालोत्तर पदवाची प्रात्तिपदिकसे 

ष् हो, नित्य श्लीलिग होने पर मी ! इतो मनुष्यजातेः--धकारान्त मननुष्यजातिवाचीते 
लीलिगरमे डीष् हो । ऊङ्तः--उकारान्त श्रयोपथ मनुष्य जातिवाचीसे खीलिगम उड प्रत्यय हो 

पङ्गो --पङ्ख रा्दसे ीरलिगर्भे छङ प्रत्यय हो । 
धश्युरस्य-- धशुर शब्दके उकार श्रौर् श्रक्टारका लोप तथा चकारात् मङ् प्रत्यब भी 

हो, सीलिगे । ( 'पुबोगादाखूयायाम्” दत्से प्राप्त डोषका श्रपवादक यह वातिक रै) 
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ऊरूतरपदादोपम्ये ।०।९।६६। उपमानवाचिपू्वपदमुरूतरपदं यत्तर्मादृ । कर- 
मोरूः ॥ संहितशरफलकत्तणवामादेश्च । 3119० सहितोरूः । ( सहितसहाभ्यां 
चेनि चकूव्य २ ) । सहितोरूः ¦! सहोरूः 1 श्वाङ्गस्वाधञो डगेन् ।४।१।७द। 
शाङ्गरवादैरमेः योऽकारस्तदन्ताच जातिवाचिनो इन् । शाङ्गरवी । वेदी ।\ ( चन- 
रयोश्रुद्धिश्च ) नारी । यङ््ाप् 1७1१151 यडन्ताचाप् । आम्बष्टथा । कारी- 
गन्ध्या ।॥ ( षायजश्चाप् वाच्यः) । पौतिमाव्या । आवस्याच्च ।। ११७४५ 
अस्माचाप् । “यजश्व' इति इ}पोऽप्वादः। वरशब्दो गर्गादिः! ्रावव्य। ¢ यूनस्तिः 
।2}९} 9७। युवचशब्दात्तिः ! युवति. ) श्नु सजनादिसयेव \ वहवो युवानो यस्मा 
खा वहुयुवा , युवतोति तु यौतेः शत्रन्तान् शपि बोध्यम् ¦ इति च्नीप्रत्ययप्रकरणम् । 

पुंयोगरूषषणे छीषि प्राप्ते तद्पव!द् उक, तस्वनियोगेन रेफादशारस्य शकारादुका- 
रस्य च ऊोप इत्यथः । शमः । भत्र श्श्ुरश्ब्दात् “श्वश्युरस्योकाराऽकारलोपश्च इत्य 

नेन उड, शकारोत्तरवस्युकारस्य जकारस्य च रूपे सोगे विभच्छिषा्ये च कृते 
श्वभ्र! हृति रूपम् ¦ ऊरूतर ! ऊहः उत्तरपद् यस्येति बहूवीद्िः । प्रातिपदिकादित्य- 
बुक्तंते ' उत्तरषदेर्यनेन पूर्वपदमाक्तिप्ठम्! जौपभ्ये इति तत्रान्वेति, उपमीयते अनये 
व्युपमा--उपमानम् , उपमेव ओपम्य स्वार्थे ष्यञ् । तदृह-- गपमानव।"चोन । सदि- 
तेति ¦ सहित सह आभ्यां परो यः उर्शब्दस्तस्मादपि अड श्यादिति ष्छन्यभित्यथः । 
पौतिमाष्येति । पूतिमाषस्यापस्य द्व्यर्थः ‹ गगा दिभ्यो यज्, इति यज्। ६ति खाप्रत्ययाः। 

> 

ऊरूत्तर-गपमानरवाचा पूउपदर जो उरूटरपदटक, शप्तिदक, रयम ऊट प्रन्यव दहो, खी. 
लिगमे । खहितश्चफ--०=, फ, लक्ष श्वर वम आरामे है मिक्त, रना जं उरूत्तर् पदपर 
प्रातिपदिक, उप्त“ उड त्यय हः, खलिनं । सहित न श्नौर् तरन्त पर मी ऊरूत्तर 
प्रात्रिपदिकमे ऊङ् हो, स्त्रीिगम । शा ङस्वा-- :ज्वग्गप्ति पैर "गन्? वण जे श्रकार, 
तदन्त जात्ि्वाचकर प्रातिपदिके इन् प्रत्यय दो, सीलिणमे ! चुनरयोः-- त् ओर नर छन्दसे 
डीन् प्रत्ययनयान ओर नरको वृद्ध मी इ, खीत्व घोत्ययं । यङ्श्वाप-यडन्त भ्रतिषदिकम 
चाप् प्रत्यय हो, खीनिरयं , छाद्यजश्चाप् पकारर पर् यननन प्रातिःदिकमे चाप् प्रत्यय हो। 
जावन्या्च--त्रवव्यते चम प्रत्यय री, स्लौलिपर । यूनेरिति--परनुरसजन युवन्. शब्दस 
सखीलिगमं “तिः प्रत्यय दो श्रौर वह पद्धितसङ्खप शो हो। 

इसप्रकार इन्दुमतीः दीकार्भे खीप्रस्यय प्रकरण समाप्त इभ्रा। 
~0-5 ५ 

&२ मर 



व्र 

अथ बैदिकप्रकरणम् । 
षष्ठोयुत्तशन्दसि वा ।१।४।६) पतिशब्दो पिसक्ञः । सत्रस्य पतिना वयम् । 

इह `वा" इति योगं विभज्य "छन्दसि" इत्यलुवतेते । तेन सवे विधयश्छन्दसि वैकल्िकाः 
बहुलं छन्दसि" इस्यादिरस्येव प्रप्वः ॥ श्रयदपयादीनि च्छन्दसि ।१।४।२०। 
एतानि छन्दसि साधूनि । भपदज्ञाधिकारायथायोगं संज्ञाद्वयं बोध्यम् । तथाच 

वार्तिकम् ( उभयसंज्ञाञ्यपीति वक्तध्यस् )। स सुष्टुमा स छष्षता गौन | 

पदत्वात्कुत्वम्, मत्वाजलश्त्वाभावः । ननं हिन्वन्त्यपि चाजिनेषु । शत्र पदत्वाखशत्व 

भत्वाक्कुत्वाभावः । ते प्रग्धातो” ¦} इन्दि परऽय ।१।४।८१ व्यवहिताश्च 

१४1८२] हृरेभ्या याह्योक आ, श्रा मन्दैसिनद हरिभियोहि ॥ ततोया च 

हेश्छन्दसि ।२।२।३। जदोतेः कमणि तृतीया स्याद् द्वितीया च । यवाग्बाऽ्तिदोध्र 

षष्टीयुक्तरन्टमि वेनि । ध्पतिः समास एक, इत्यतः पतिरिति वर्त॑ते । "पतिः सभा 
एव, इति नियमादसमासे न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते--पनिनेति । चिष्वाद् "आङो 
ना, इति नाभावः । षष्ठीति किम् १ "मया पत्या जरदष्टियंथास्ः, । इन्दसीति किम् ! 
म्रामस्य पत्ये । श्रयल्यादीनि । आानन्त्याद्भसक्ताहारेणेव निपातन प्राक्षमिष्याह- 
सं्ञाह्रयमिति ¦ नयु (भनन्तरस्थः इति न्यायं बवाधिस्वोमयसक्ताविधाने कि प्रमाणमि- 
त्याश्चङ्कयाह---था च वागि भिति । कुत्वमिति । श्चोः कु › इत्यनेन । नशताभ।व इति । 

श्रा जन्ोऽन्तेः इति प्राक्ठस्य । ते प्रागिति । ब्याख्यातम्र् } जस्यापवा्ुमाह-डन्दसी- 
स्यादि । गघ्युपसगंसक्तकाश्डुन्दस्ति परे प्रयोक्ूभ्याः, अपिक्नब्दार्पूव । व्यव । व्यवहिता 
पि गत्युपसगसह्तकाः भयोक्तव्याः ¦ सुन्नद्वयस्योदाहरणे आहू--हरिभ्याभित्यादि । 
भायाहीति प्र्ठम् । वृनीया च ऽ)ञ्छन्दमि। कर्मणि द्वितीयाः इव्यतः कर्मणीति 

वरे । अन्न दधि्तीयाया प्राप्तायां वृत्तीया विधीयते; ख शाब्ार्सापि मवति \ तदाह 
कमेणीति। यवाग्वेनि । अत्र यवागृक्ञब्दात्तेतीया अग्निहोत्रशषब्दाच्च हितीया । अग्निहोच्र- 
शब्दो हविर्वाचकः । जहोतिश्च प्रहेपणा्थंः । यचाग्बभिन्न हविरग्नौ प्रक्तिपतीत्य्थः । 

० 

ष्ठीयुक्तः-~षष्ठथन्ठते युक्त ११ शब्द विसक्चक हो, विकल्पे । 

अयस्मया--मरयस्मयादि बदन सषु हों । उभयसंश्ा-तेदर्म भसक्ञा ओर 
पदसक्षा दोनो शती दं । छभ्दसि परेऽपि । व्यवहिताश्च--17िसन्क श्रौर रपसं 
शं्वफका भातुते प्रर भौर धाते व्यवहित भौ प्रथोग क्य, वेदमें । वुतीया--'इु धातुके कमम 
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लदोति ॥ मन्त्रे श्वेतवहे(कंथश्चस्पुराडासेा ण्विन् 1३।२ 9१॥ (भ्वेतवदादीनां 
डस् पदस्येति चन्तभ्यम् ) } यत्र पदत्वं भावि तत्र ण्विनोऽपवादो डस् वक्तव्य 
इत्यथे ¦ श्वेतवाः श्वेतवाहौ, श्त्रेतवाहः । उक्थानि उक्यै्क शंसति उक्थशा 
यजमानः, उक्थशासौ । पुरौ दाश्यते दोयते परोढा ॥ श्वे यज्ञः }२।२।७२ 
श्चवया", अवयाजौ; अत्रयाज ॥ अदयः उवेतवा; पुरेाडाश्च ८२9 
एते सदुद्रौ इतदीर्षा निपात्यन्ते । चादुक्यशाः ।। ल्िङ्थं ज्ेर् ।:191। सिन्व- 
इलं क्ेटि । २1२३४) इनश्च लोपः परस्मेपदेघु 1३191६9 लेटस्तिडमितो 
लोपो वा स्यात् परस्मैपदेषु ॥ ज्तेरो ऽडारो २8 ।६४। स्तो वा । तौच पितौ ॥ 

{ सिभ्वहुलं सिद्ध्यः ) । वृदिः । प्र ण आयूंषि तारिषत् । सुपेशस्करति जो- 

मन्ते इेतवहो ¦ श्वेतादिपृष्भ्यो चहादिभ्यो ण्विन् स्यात् । अराकणिककार्यायं निपा- 
तनम् । श्वेतश््दे कठुवाचिन्युपपदे वैः कसं शि कारके ण्विन् प्रस्ययः। उक्थे कर्मणि 
करणे चोपपदे शंसतेः प्रत्ययः नलोपश्च ! पुरःपूर्वस्य डाश्ट दाने इत्याददस्व कर्मनि च 
म्रस्ययः। उस्परस्थेति प्रव्येकमभिसवध्यते । भाविपद्स्वाश्रयणेन खेदमुरयते । तदाह - 
यत्र पदत्ठ भावीति) इसन्तश्येव्यथः | रवेनवा इनि | श्वेता एव य वहन्ति श्वेतदाः 
इन्दः । 'अध्वसन्तस्य' इति दीर्धः । उन्थद्च'सपरिनि नलोपे कृते अत्त उपधाया, इति 
खद्धिः । भवे । योगविभाग उत्तराथः । पुरोडा्ञावयजोग्विन् इत्येकयोगे श्वेतवहादी. 
नामप्युत्तरत्राजुदत्निः स्यात् । यनजेश्चावपृ्वस्ये वानुष्ु्तिः स्यार्डेवरस्येवेष्यत इति । 
अवयाः श्वेनवाः ! ननु मन्त्रे श्वेतवहिव्यादिना डसि कृते सौ 'भसवसन्तस्यः इति दीर्ध 
शर्वे च श्वेतवा इव्याहिघिदे नार्थाऽनेन योगोनेस्याशङ्कधाह--पने सन्बुदधाविति ¦ सम्ुदधौ 
हि भल्वसन्तस्य इति न प्राप्नोति तत्राऽखम्डदधावित्यनुवतनाव् । लिडथं नट् । विध्या- 
दौ हेतुदैतुमद्धावादौ चच धातोर्खँट् स्याद् छन्दसि । इनश्च लोप श्ति ! रेटस्तिडामितो 
रोपो वा स्यात्परस्मेपदेषु । न्योऽडायौ । रेटः अट् आद् एतावागमौ स्तस्तौ च पितौ 

तृतीया श्रौर चकारात् द्विनीया भी हो । मन्त्रे--धेन उप्पदक वह. धातु, उक्थ उपपदक 

दरस धातुके तथा पुरस् डपपदक दा धातुमे ण्विन् प्रत्यय हो, मन्त्रम । 
श्वेतवहादीनां --ेनव हापि को जरा पदर की सभावना हो, वहां “ण्विन् का अरप- 

वादक “डस, प्रत्यय हो ! भवे यजः---' अवः उपपदक यज् घातुतते ण्विन् प्रत्यय हो, सन्तर । 
अवय्]ः--भ्रवया.) वेनवः, पुरोडा ~प तीन इनदीधं निपातन रो, वेद्य । 
छिडर्थं--विध्यारि शरीर हेतुदेवुमद्धावादि लिङ थर्मे.धाठुते लेट् लक।र हो, वेदर्मे। 

चिभ्बहुरु--षावमे सिप् प्रत्यय शो, रेट् परे, बहुल प्रकारे । इतश्च-->ेट् लकार 
सम्बन्धी "तिङः के इकारका लोप हो, परस्मै पदके परे, विकरपमे । केटोऽडाटौ--ख्टको श्र 
तथा श्चट्का आगस्न हो, विकल्पे श्रौर वे श्रर्~प्राट् पित् ह ¦ ति्बदुकं--िप् प्र्यय 
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षिषद्धि । ओ साविषद्शंसानाय । सिप इलोपस्वं चाभावे । पताति दिथत् । भिय 

सूयं प्रियो यप्रा भवाति) ख उत्तम्मस्य ।३।७६्द ज्ञेदट उत्तमस्य वा ज्लोप 

करवावः, करवाव । टेरेत्वम् ॥ श्रातं एे ।३।४।६४५॥ जेट श्राकारस्य रे स्थात् । 

खतेभि" सश्रयस। मादयेते ¦ श्रातामित्याकारस्य ठे ॥ वेता ऽग्यत्न ।१।४।६द] लेटः 

एकारस्य ए स्याद्रा । श्रात ए" इत्यस्य विषयं विना । पशलामिश्चौ । प्रहा गृह्यन्ते \ 

अन्यत्र किम् १ सुप्रयसा मादयैते ॥ उपसंवादाशङ्कयोश्च ।३।४८। पणव- 
्शङ्ाया च लेट् । अहमेव पशूनामी्ौ । नेनिहायन्तो नरकं पताम ॥ वय- 

व्ययो बहुलम् ।२।१।८५॥ विकरणानां बहलं व्यत्ययः स्याच्छन्दसि । श्राण्डा 
शष्पस्य भेदति । भिनत्तीति प्रापे । जरा मरते पतिः । भ्रियत इति प्राप्ते । इन्दो 

चस्तेन नेतु । नयतेर्लाय् । शप्सिपौ दवौ विकरणौ । इन्द्रेण युजा तस्षेम वृत्रम् ; तरे- 

मेत्यथः । तरतेर्विभ्यादौ लि । उः शप सिप चेति त्रयो विकरणाः ॥ 

खुधिङ्पश्रहलिङ्गनसशां कालदहलचस्वरकतेयडं च । 
व्यत्ययमिच्छति राल्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 

तामेति । “स॒ उत्तमस्य इत्ति सरोपः । भदतीति । भिदिर-विदारणे, रौधादिकः, 
श्नमि प्राप्ते शप् । च्रियत इति ! ङः-प्राणध्यागे । तुदादिभ्यः, इति शे कृते ररि शय 
श्लिङन्तु, इति रिडादेश्चः, हयक । नेषस्विति। नयहिवस्यथेः । द्रौ विकर णाविति । भन्न शप् 
न्याय्यः । सिप् तु बाहुलकात् । एतेन (सेमामविडहिः इस्यादि व्याख्यातम् । अच~ 
रणे । अस्माह्नोटि शपि प्राप्ते बाहूरुकात् सिप् । हेधिंः षरव ष्टम् । जश्टवम् । 
तरुषेमेति। तर्ष मसित्ति जाते यासुट् "हडः सरो पोऽनन्व्यः “नित्यं डितः, (दतो येय 
लोपो भ्योवहि' जादुगुणः, घन्नोश्रस्ययान्तस्य सिषं प्रष्यङ्गत्वात् सावधातुराः इति 
गुणः प्रष्ठः । िबन्तस्य शपि खघुपघगुणश्च प्रा्ठो बाट्ुरुकाश्च भवति । स्िडिति । 
ण ण = ०५० 

रत् हो, बहुल प्रकारसे । ख उनत्तमस्य---लट लकार् सबन्धी उत्तम पुरुष सकार्का लोप 

हो, विकस्पसे। आत एे-ठेट् लकार सदन्धी ( धातनेपदरे श्राताम् श्रीर् त्रयम् कै 
्रदि ) अकारको ठकार आदेश शे । वेतोऽन्यन्न--्ात दे" इस सृत्रके विषयको छ्लोडकर् 
लेट् संबन्धी ध्रकारको टकार अदेश हो विकल्पसे। उपसंवादा--उपसवाद, पणवन्ध 
( दातं, बानी मारना ) भ्रौर भारक रेट् लकार हो! स्यत्ययो--विकरोका व्यत्यय 
बहुल प्रकारसे हो, वैद्म । 

सुिषपद्मह--ए॒प् , तिङ, उपग्रह ( परस्मे पद्~श्रात्मनेपद ) लिंग, पुरुष, काल 



भ्रकरणम् ] सुषा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ६६१ 

धुरि दक्षिणाया । दद्षिणल्यामिति प्रपते । चषालं ये अश्वयुपाय तक्षति । तक्ष 

न्तीति प्राप्ते । उपप्रहः-परस्मेपदात्मनेपदे । चह्यचारिणमिन्छते । इच्छतीति 

राप्ते । प्रतीपमन्य ऊ्मिचयुध्यति । युध्यत इति प्राप्त पोस्तृपता खासते 1 मधुन 

इति अ्ाप्ते। नर पुरुषः ¦ च्रवास वौरदशमिर्वियूया. । विभूयादिति राप्ते । 

काल.-क्ालवाची प्रत्ययः । श्वोऽपरीनावाल्यमनिन । लयो विषये लृट् । तमसे गा 

अदुक्षत् । शधुक्षदिति प्राते! मित्र वयं च सूरयः । पित्रा वयमिति राप्ते ! स्वर 

व्यत्ययस्तु वच्यते ! कतुशब्दः कारकमात्रपरः । तथा च तद्वाविना कृतद्धितानां 
व्यन्यय । श्रन्नादाय । अरिविषमे अच् । यहो यशब्दादारभ्य “लिङ्याशिष्यद््' 
इति ङकारेण प्रत्याहार ? तेवा व्यत्ययो भेदति" इत्यादिरुक्त इव ॥ छन्दस्युभ- 
यथा 1३1४ ११७॥ धातधिकारे उक्तः प्रत्ययः सावेधातुकाधंधातुकोमयसन्ञ. स्यात् । 

वधन्तु त्वा सुष्टुतय. । वधयर्त्विव्यथे* ¦ श्राधघातुक्रत्वाण्िले विश्ण्विरे । सा- 

शा खङ्करपाणिनिराचाय एषां सुष्परश्धतीनां ्यव्ययमिन्डुति । सोऽपि तथाविधो बाह 
रकेन सिद्धति । बहुरस्य मावो बाहुलकम् । मनोक्ञादित्वात् इन्! तस्फुनब॑डरश 
उदस्य प्रचृ्तिनिमित्तं बहुर्थादानस्वं, चशब्दौ हेतौ । यस्मादेवस्यु प्रकारो व्यव्ययो 
बडुलग्रहणेनेव सिद्धयति, तस्माद बहुकुग्रहण इतमिस्यथः । वियूया इति! शयु सिघ्रणेः 
विपवेः । बाचि लिक] भाषास्यमानेनेति। जाङपु्वाहधातेः (लृटः द्वाः इत्यनेन 
ज्ानजादेश्चः । शस्यतासीः इति स्यः ! जने युकः इति सुद् । भित्रवयमि!7 । दीघंस्य 
हस्वभ्यत्ययः । स्वरन्यत्ययस्तिनि । गवामिचं श्रियसे इत्यन्न तुमर्थः इत्यनेन क्सेनि छते 
“ज्नित्यादिः इत्या दत्ते प्राप्ते ध्यत्ययेन सभ्योदात्तता 1 छत्तद्धिनानाभिि । तेन् 
दीभ्यतिः इत्यादौ विधीयमानानां ठगादीनां देवनादिकदत्वादेवमुक्तम् । न सवह 
कारकवाचिव्वेऽष्याम्रहः, छत्तद्धितमात्रे तास्पर्याव् । तथा च किमो विहितो उति्यच्छं 
इद्ाद्पि भवति । "त्व वेत्थ यति ते जातवेदः । "विश्वेदेवास मरतो यत्तिष्ठनः । 
श्न्नादाय श्नि। लन्नमत्तीत्यश्चादस्तस्मे, जन्ने कमण्युपपदेऽदेः कमण्यणि ्रा्ेऽच् | 

( कालवाची प्रत्यय ), इल् , रच् , स्वर, कतं ( कारक्वाची छत्-तद्धित ) शोर भ्य 
( यङ्क यजारसे केकर "लिड याश्िष्यडः के उक्रार पयंन्त यङ? प्रत्याहार ) इनका शाखकार 
वेदम व्यत्यय चाइते ई, रौर वह व्यत्यय बहुलग्रकारसे सिडध होता  । 

इन्दस्युभयथाः-- वेदे घालभिकारोक्त जो २ म्रत्यय है, बे सावधातुक रौर भारषधातुक 
उभ ¡ रुष्चक शं । | 



६६२ मध्यसिदान्तकोमुदी-~ [ वैदिक- 

वेधादुकल्वात् शः शभावध्, हश्चगेरिति यण् ॥ तुमथं सेसेनसेखेनवसे- न ॐ कसेनध्यञ्भ्यन्कध्येकध्यैनराध्येशध्येनतवेतबेङतवेनः ।३।४1६1 से,-क्के 
1 { १ 

रायः । सेन्, ता वमेषे । शरसे, शरदो जीवसे धा.) श्रवेन्, नित्वादायुदात्तः । 
४ | ह ¢ 

वसे, प्रभे । कसेन्, गवामिव यसे । अध्यै -खध्येन् , जठरं प्रणध्ये । परदे च्ादु- 
 । ५ 

दातम् । कभ्ये-कस्ेन् , शरव्ये । शध्यै, राधसः सह मादयध्यै । शध्यैन्, वायवे 
। । & ९ ॐ > पिवभ्ये। तवै, दातवा उ! तवेद् , सूतवे! तवेन् , कर्तवे ॥ प्रये रोहिष्यै अम्यथिष्ये 

।३।४।१०॥ एते निपात्यन्ते । प्रयातु-रोदुं; अन्यितुमित्यथैः ॥ डरो विख्ये च 
7 ण ( 

।३।४।११९। निपातौ । द्रष्ट, विद्यातुमित्यथं. । छःत्याथे तवेकेन्केभ्यदयन्४ 
।३।८।१*। धातोरेते स्यु. ॥ तवे ! छअन्वतवै । केन् ! श्रवगाहे \ केन्य \ दिस्तेस्यः । 

छन्दस्युभथथात । लिडः सावधातुकृसक्नाप्यस्ति, तेन यासुट इयादैश्चः, वलि रोपः \ 
दमयं । तुमुनोऽथस्तुम्थो भावः । ननु “कतर क्त् इत्ति वचनत कर्तरि तुनो 
विधानात् कथ मावोऽथं इति चेष्टृणु । 'जव्ययङ्कतो भवेः इति वचनान्तुमुनो भवे 
विधानात् । तुमर्थ पञ्चदश प्रत्यया मवन्ति । वक्षे शति वचः से छत्वे पत्वम् । कषस. 
योगे कषः । एषे शन । इणो गुणः । नकारो “ज्नित्यादिर्निस्यम्, इस्याद्युदात्तार्थः । 
रे इति । इणः से किन््वादगुमे जादुयुणः । भ्रियते इति । इयङ् निस्वादा्ुदात्तः । इ 
मन्त्रे मध्योदात्तः पठथते । तत्र बाहुरकास्रस्यसवरो बोध्यः । आवन्यै ६।त । जहोते- 
रवद । भादयध्ये इति । मदी हर्ष, ण्यन्ताच्छुध्े प्रत्ययः । तस्य भाववाचिसार्वधातुक- 
त्वात्सावंधातुके यकि प्रासे व्यस्ययेन क्षप् गुणायादेश्चौ । पिबध्यै इति । अन्नापि यक्प्रसङ्ग 
व्यत्ययेन छप् । "पाघ्रा इति पिबदेश्चः। दातवा उ शति ददातेस्तवै भायाद्े 
“लोपः शाकल्यस्य, इति यलोपः । सूतवे इति । डिश्वान्न गुणः । कतंव इति । छृणो 
गुणः । करुमिस्यर्थः। प्रये । प्रपूर्वा्ातेः केप्रत्ययः । रुहेरिभ्ये पर्ययः । नस्ूर्वाह्व- 
यश्च । दशे ' योगचिसाररिचन्त्यग्रयोजनः । दशोः ख्यातेश्च केप्रत्ययः । किष्वाद् दशेनं 
गुणः । ख्यातेरारोपश्च । कृत्याय । क्रस्यानामथो मावक्म॑णी, तयोरेवेति इत्यानां भाव. 
कमणोदिधानाव् , तन्न एते प्रत्ययाः स्युः । यद्यपि कृत्यानामर्थो (सन्यगेयः इष्यादौ 

हमं -तुमथं ( भावाथ ) म घातुपते से, सेन्, असे, असेन्, क्से, कसेन्, अध्य भर््येन्+ 
कष्य, कध्येन्, शच्यै, शध्यैन्. तवै, तवेड रौर तवेन् प्रप्य ह, वेदम 

प्रये रोहिष्ये--्रयै श्रादि तुमं मी निपातित हो, छन्दमे! हरो विश्ये--दरे, विष्ये 
ये दोनों तुमे निपातन हो, वेदे । कस्यथि--ङत्य प्रत्यय के भ्रमे वातुसे तवै, केन्, 
केन्य श्रीर् स्वन् प्रत्यय हो, वेदम । 



करणम् ] घथा-दन्दुपती-रीकाडयोपेता । ६६३ 

तन् । कलम् ॥ खपिद्दोः कषुन् ।२।४।१७] तुमथं । पुरा य विखपो 

विरग्िन् ' पुरा जवुभय तद् ॥ प्रकृध्यान्नःपदमब्यपरे 1६. १।१५। ऋकपाद- 

मध्यस्थ एड प्रकृत्या स्याद् परे, न तु वकारय॒क्रारपरेऽति । उपप्रयन्तो अन्वुरम् । 

सुजाते पसूनरते । दन्तःपादं किम् १ एतास एतेऽन्ति । शग्यपरे किम् १ 

तेऽवदन् ५ अव्याद्व्ादधक्रमुररतायमवःत्ववश्युयु ख ।६।१।११६) एषठ 
व्यपरेऽभ्यति एङ षक्रत्या वसुभिनों अन्यात् । मित्रमहो भ्रवयात् । सा शिवासो 

} | ५ { { 

श्रवक्रसुः। ते नो श्चव्रत। शतधागे अयं मणि. तेनो श्रवन्तु । कुशिकासो 
मीस 

1 

कर्तापि, वद्य स्नानीयमिव्यादौ करणादिरपि, तथापि न तन्न इस्यष्वेन कर्त्रादिषु 
विधानं, कि तहि स्टसूपेण । छष्यतया विधान तु भावकर्मगोरेवेति भाव. । श्रना इनि, 
याहू विलोडने । 1 दृश्े्यव डि ¦ मीः सद्कन्नाच्छन्यः। अणे छोपः। कसवंमिनि। 
छनः स्वन् । छस्यमिर्यथः ¦ यद्यपि न्तु पयं देतेनू/ इत्यनेन तुमथं तवे विहितस्तथापि 
आवमिन्नेऽपि कमकारॐे तव यथा स्वादित्यवमथम् । ख) गनृः). ¦ ष्टु-गले। 
उदृदिर-हितानाद्रये. 1 भावरकगेऽयं वत मानयोः दपिनृशेसतुमयं कसुन् । चखप 
शने । गमनादिष्यरथः । पज्र । पादस्य मध्ये इस्यन्तःपादम्मष्यग्ययी मावः । भग्तरि- 
व्यन्ययमविकरणज्ञक्तिप्रधानं मध्यमा चष्टे ¦ एादर्खेषह छक्पाद् एव गद्यते न इरोकस्य | 
"वा छ्ुन्दृह्ि, इत्यतो मण्डुकष्टुद्या छन्दसीति वतते । वेनास्य वेडिक्व सम्पद्यत 
इत्याशयेनाह क गदमन्यस्थ श¬ । "दुः पङ्न्ताव्, इति सुत्रादेडः इति पञ्चम्यन्त. 
मनुष्त्त प्रथमया दिपरिणम्वतेऽन्यस्य कार्थिणोऽभम्भवादित्यभिग्रेस्याह--~रड प्रक्. 
व्येति ' सन्थिरूप विकारं न यातीत्यथः । उपय गे भघ्वरमिने ¦ "श्डः पदान्तादतिः 
इति प्रातम् । बन्त.पाद जिन । ऋचीव्येव छि नोक्छमित्य्थः । एनऽचैन्तीति , "कया 
मती कत एतास एतेऽचन्ति शुष्णं शुषणो वसुथा इति । अन्न एते इस्ति पादस्यान्ते 
एडःस्ति, अकारश्च परस्य पादस्याद्ावित्ति तन्निभित्तिनिमित्तयोः पादामध्यस्थस्वमिति 
सत्यपि शक्रे न प्रकृतिभावः । भन्यार ¦ एषामनुकरणस्वारसुबन्तेन समास । भव 
र्णे, जाशीहिडः । भवघादिति पञ्चम्येकवचनान्तस् । चर "कसर नि । अवपूर्वस्य करमेलि- 

षपितदोः-तुमथ ( मावलक्षेण ) मे वतमान सपि भैर तृद् धातु र्न् प्रत्यय शे, 
वेदने । ग्रकृत्यान्तः--ऋक् पाद मध्यस्थ नो ९, वह श्रन् परे प्रकृतिवत् रहे । भिन्तु 
वकार-यकार् परक श्रतके प्रे यह प्रकूनिभाव नशैँदहो। 

अव्यादवद्या-- म्यात्, वयात्, चवक्रन्ु, भ्रनना, अयम्, च्रवन्तु श्रौर श्रवस्यु 
सवन्धा वकार~य कार परक श्रत्के परे एङ प्रकृतिवत् पडे, वेदम । 



दद७ मध्य्िद्धान्तकोसदी-- [ वैदिक- 

अवस्यवः | सुरा सुलंकपूवंखवणीच्छेयाडाडयायाजालः 1७ १।३९॥ ऋजवः 

सन्तु पन्था. । पन्थान इति आप्ते ! परमे व्योमन् । व्योमनौति प्राप्ते ॥ धीती मती 

खष्ुती । धीत्या मत्या खटति आप्ते पूर्वसवर्णः । या खरथा रथोतमोमा । यौ 
खरथाविति प्राप्ते रा । नताद् राह्मणम् ।। नतमिति प्राप्ते रात् । याव वि तच्चा! 

यमिति प्रप्ते । न युष्म वाजवन्ववः, स्मे इन्रात्रहस्पती, बुष्माख अल्मभ्यमिति 

राप्ते शे । उश्यः, धृष्णुया । उरणः धृष्णुनेति प्राप्ते या ¦ नामा पृथिव्या. । नामः 
पिति प्रप्ते डा! ता श्नुष्रयोच्यावयतात्। ढो ड्या ¦ साधुया, साध्विति प्राप्ते 

याच् । वसन्ता यजेत ¦ वसन्त इति प्राप्ते श्राल \ ( इयाडयाजीकासणामुपसं- 
ख्यानम् ) । उर्विया । उर्ेति परते ह्या । ुचेत्रिया ¦ स्॒ेत्रिरोति प्रपते डियाच् । 

टथुचि ह्विवंचनप्रकरणे छन्दसि वा वचनम् इति द्िवचनाभावे रूपम् । अनतति । 
छृदश्रजोः "मन्त्रे घस~' इति च्रेट्धक् । 'जास्मनेपदेषु, इति श्चस्य अदादेश्चः । भरयभ्निति । 
इदमः सौ इदोऽय् पुकि? । जवतेर्छोद् ---म्रवन्ते । अवस्यव एति \ अदेरसुनू ओणादिषः । 
ततः क्यच् । श्याच्डन्दसिः इस्युः । घुराम । सुपां स्थाने सुदलुकप्ंसवणेभालावज्ञेया- 
डाडयायथाच् आरु एते भादेल्ाः स्यश्छन्दसि । पन्था इति । 'ध्यस्थयो वहुलम्? इस्येव. 
सिद्धमिदम् । उक्त हि तत्र प्सु पग्रहः ह्यादि, तस्थेदाय प्रपञ्चः । धीतत्यादि । 
धीतीमतीसुष्टरतीशब्देभ्यस्तृतीयेकवचनस्य पूवंमवणं ईकारः । प्रमाणत्त घान्तयौत् 
सवणंदीर्घस्वम् । यौ सुरशाविनि प्रपते आ। अनेनादिस्यन्नाकारोऽपि प्रश्लिष्यत इति 

दु्चितम् । नताररिति । नतश्चम्दादम् । तस्यादादेशः । "न विभक्तो तुः इतीतसंज्ताप्रति. 
तिदे । या दैवेत्यादि । यच्छुष्दादम् । न यभ्मे इति । युष्मदः सक्षमीबहूवचनस्य शे 
आदेशः । शेषे रोपः । श्रस्मे इन्द्रेति । ज्ञे इति प्रगह्यष्वादयादेश्ामावः । नाप्य इति । 
डित्वा्धिरोपः । न' भनषयेति ! षड्विक्ातिरस्य वक्रय इति भरकरम्य इदमभ्वयुगरेषे 
परितं, ताः वडकीः अनुष्ठथाः अजुष्ठानेन अनुक्रमेण गणनया गणयिसवा उच्यावयतात् 
भवान् विक्षसन करोतु । प्रथक् करोदु भवानिस्यर्थः। माधु इति प्राप्त इण । सोकं 
्राप्ठ इत्यर्थः । वसन्ते इनि प्राप्ते आल् ध्नि। पूवंसवर्णे तु “जतो गणे» इति स्यात् । 
चयियेति । खर्द्ारशषब्डात्ततीयेकवचन्येयादेश्ः। रक्ष ्रयेनि । सुरेननिनशब्डाततृतीये. 

सुपां सुडधक्- पः के स्थानम घ, लक् पूवंनवणं ( दीषं ) भा रात्, शे या, डाः 
डथा, श्र च शरोर ्राल् आदेश्च हो, वेदर्भे। 

इयाडिया--सपके स्थानम श्या, डियाच् भौर शकार भ्रादेश भँ, वेदम । 



प्रकरणम् ] खुघा-दन्दुमतो-टीकाद्धयेषपिता । ६५ 

“हति न शुष्कं सरसी शयानम्” । सरस्यामिति प्रते $ ॥ श्राज्ञसेरसखुक. 191९1 

५०] व्रादमगानं ॥ ( तन्वादीनां छन्दसि बहुल ) म्बे पुषेम, तलु एवेन । 
विष्वं पश्यं । विघ्ुव पश्य । स्वर्गो तोक. \ इवर्मा लेकः, ञ्यम्बकम् । 

तरियम्पक । वरेण्यम् । वरेणियप् । अना निम रेखः » वडुलं छन्दसि 1 २११०१ 

शअगिनरदयेमिः ॥ मन्तरे्वाङयादेसयत्यनः 1 :1४1१४१॥ आ्स्मञ्शब्दस्यदेर्लोप ्ा- 

डि त्मना देवेषु । अथाभि ५ ( माख्श्छृन्द्लोति वक्तञपम् ) 1 मद्धिः । शरः 

द्धिः ४ प्रखसुपोदः पादपूरणे 1 =1१।द। एषा इ स्तः पाददूग्णे } भत्रायमग्निः 1 

संसमिथुवते । उपरोध मे पराण्श । कि नोदुढु हषे ॥ षष्ठय ए पतिपुत्रपृष्ठपारप- 

दपयस्पोपेऽ ।२।२]५३} विसर्गस्य ख" स्यात् । वाचल्पतति विश्वकभोणम् । दिवस्पु- 
^ 1 त 1 ! | 

त्राय सूयाय } दिवस्धरषं भन्दमानः । तमस्वारमस्य । परीवीत इकस्यरे । दिषस्यो 

| 1 ॥ # 

दिपिषागाः । रायस्पोष यजमानेषु । इति वैदिकप्रकरणम् । 
--०-2.---~~ 

नि 

निर्दश्षः । बाह्यमणास । असुकि कृते जसः सकारस्य श्रवणम् 1 असुकः सकारस्य 
विसर्गः} न्य्दौनान; बहुरमियङ््वडादेहयः स्यारडन्दसि । गतु रमित अष्दातुस्वाद्- 

भरास्च उवङ विधीयते ! त> भिनत । "वा छन्दसि, इस्यमि पूर्वस्वामवि यण् 1 व्यस्वकमि- 

ति । ्नीणि अभ्बकानि नेश्रानि यस्यासौ यम्बको सद्र्ः! मद्धिरिति। चदन्नोमासः 

इति मासशचब्दस्य सासञअदेश्चः। प्रनमुपोः पपू ये समाहारट्न््रः। खभासान्तवि- 

धेरनिस्यस्वाद् शहन्हाश्चुदषहान्तात्, इति न खच! ह वैदिकप्रकरणम् । 
--५--~अर८५- 

ज -_--------------------------------- 

आल्लसे--त्रवर्णान्त श्नगमे पर जसुको भुक् का आगम ह) । तन्वादीनां --न्वादिकी 

वेम श्य-उवङ्् दिश ह} । बहूरं--वेदमे अदन्त गसन पर भिस््णे देस् आदेच हो, 

बहुल प्रकारमे । मन्त्रेष्वाङ्यादे- मन्त्रे श्रात्मन् शब्दके ्रादिका लोप इ । 

मासश्छन्दसि--२८म भास् शब्दको तकारान्त श्रादेश हो, सादि प्रत्ययके परे 1 

प्रससुपोद्ः--गद पूर णार्थक म्र, सम्, उप श्रौर उत्को दित दो, वेदम । ष्ठथाः - वेदम 

षष्ठा समन्धां विसगेको सचस्व हो, पति, पुत्र, पृष्ठ, पार्, पद, पयत् श्रौर पोषके परे । 

इसप्रकार "हन्दुमनी, रीका वैदिकम्रण समाप्त हत्रा 
००० 



अथ स्वरप्रकरणश्् | 
धातोः ।६।१।१द२। अन्त उदात्तः स्यात् ५ श्रनुदन्तं पदमेकवजेम् 1६} 

१।१५८। परिभाषेयं स्वरविधिधिषया । यस्मिन्पदे यस्योदत्त" स्वरिनो वां विधीयते 
तमेकमचं वज॑यित्वा शेषं तत्पदमलुदात्ताच्करं स्यात् । गोपायत नः । अत्र सना- 
यन्ता धातवः” इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकाराकार उदात्तः । शष्टमनुदात्तम् ॥ 
उदात्ादरदात्तस्य स्वरितः ।८।४।६६। इति तकाराकार- स्वरित" ॥ स्वरि- 

तार्संहितायामनदात्तानाम् 1 १।२।३६॥ एकश्रुतिः स्यात् । इति नकाराकारः 
प्रचयः ॥ दान्तस्य च यनोदारक्लोपः 1 ६।१।९६९॥ य स्मि्चुदात्ते उदा- 

[11 1 

धनुदात्त पदम् । परिभाषेयमि'त । नाधिकारोऽस्वरितस्वात् । 'आधृदात्तश्च' समानो- 
द्रे क्षयित ग चोदात्तः" इत्यादीनामसं ्रहश्च स्यात् । परिभाषाया किङ्गापेचायामाह- 
स्वरवि बीत । सूते अनुदात्तश्यव्द्ा।ऽख आथजन्तः, पदसामानाधिकरण्याव् । अन्नासुदान्त- 
स्य क्रियमाणस्वात् तद्धिन्न उद्कात्तः र्डरितो वा वस्यंत इत्याह--मे "ति । यत्तो" 
नित्यसम्बस्धाधस्योदात्तस्वरितविधान तस्येव वजंनम् । एकम्मषटण विधीयमानस्यो पलक 
णम् । तेन तवे चान्तश्च युगपत्, इति द्वयोर्वजेन् । इन्द्राशु्स्पती इस्यत्र 'देवनादरनद् 
न, इतति सुत्रेण पदष्टयस्यापि प्रङ्तिस्वरे विधेये त्रयाणां दजनम् । शृस्पतिशब्डो हि 
वनस्पर्यादित्वादादयुदात्त इति स्थितम् ॥ गो यना नाति । सुप इस्यश्ष्य "धातोः इद्यन्त 

उष्ात्तः । ततः भायः प्रत्ययः (जाद्यदात्तश्चः इति भ्रस्थयस्वरेगादयुकात्तः । ततः सनाद्य- 
न्ताः, इति धातुसन्तायां “छातोः' इतति यश्छाराकार उदात्तः ! स च प्रागुक्छयोरदात्तयीः 

सतोः पश्वासपघृत्तस्वारघतिशिष्टः अतो वलवान् । तस्य “अनुदात्तो सुप्पितौ? इस्यनेना 
जुदात्ेन शवकारेण सह "जतो गुभेः इति पररूपे ते (एकादेश उश तेनो दात्त 
इष्युदात्तः। थसस्तमादेश्षः । तस्य (तास्ययुदात्तन्डिददुपदेशात हस्यनेनाहुपदेश्षात्पर- 
त्वादुनुदात्तश्वम् । तस्य "उदात्तादनुदातस्य, इति श्वरितः । उदत्ता नुदा पस्य । अत्र 

नतयो्वावचि, इत्यतः सहितायामित्यसुवतंते, तेन पद्काङेऽनुदात्तमेच । स्वरिति । 
भनुदात्तानामिति । जातौ बहुवचनम् । तेवेकस्य द्वयोबेहूनां च अवति । एकस्य 
पचति । इयोः “अशग्निभीक पुरोहितम् हइस्यादि । नुद स्य । देवक्षब्दोऽचप्रस्ययान्त- 

धाततोः-शवातुका अन्त उदात्त दो, सचुदात्त-- जक पदमे जिक्त ( भ्रच) का उदात्त 

थवा स्वरित निधान विया है, उस एक ही “श्चुः सो द्ोडकर उस पदक भ्रवशिष्ट सभी 

भच श्रनुदान्त होते ह । उदृत्तानुदात्तश्य--उदाच्तसे पर जो अनुदात्त, वह स्वरित हा । 

स्वरितात्--ष्वरितसे पर ्रलुदात्तको एक्शति ( प्रचय ) सर हो, सरहितामे। 

अनुदात्तस्य च--जिस अनुदात्त अचे परे उदात्त अचका लोप हज हो, उप्त 

श्रनुदान्तको दात्त भदेश हो | 



सुधा-हन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६६७ 

सो लुप्यते तस्योदात्तः । देवीं वाचम् । श्चत्र डीद्ुदात्तः ४ श्रादुदाचश्च ।२। 

१।३। पत्ययस्यायदात्तः स्यात् । कतंव्यम् ॥ अनुदात्तौ छ स्पितो ।२९।४). 

पुवस्यपकद्ः । यज्ञस्य । न यो यच्छति । शप्िपोरनुदात्तत्वे स्वरितप्रचयौ ॥ 

चितः ।६।१।१६३] अन्त उदात्त स्यात् ॥ ‹ चितः सपर्तेवहकजथम् ) । 
चिति प्रत्यये सति अक्ृतिपरत्यसमुदायस्यान्त उदात्तो वाच्य इत्यथः । नभन्ता- 

मन्यके समे । युके सरस्वतीमनु । तकत्ुते ॥ तद्धितस्य (६।१।१६०) 
चितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः 1 पूर्धेम सिद्धे भित्स्वरयाधनार्थेद् । कौडायनाः । 
कितः ।६।९। १द५। कितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः \ यदानेयः # तित्स्वरितम् 

।६।१।१८५। क नूनम् ॥ उपोत्तमं रिति ।६।१।२२७) रिसखत्ययान्तस्योपोत्तम- 

मदुदत्त स्याद् । यदाहवनीतरे ५ डिनिर्यादिनित्यम् ६} १1१६७ जिदन्तस्य 

निदन्तस्य चादिष्दात्त. । यस्मिन्विश्वानि पोस्या । पुषः कसंगि बाद्यणादित्वा्यन् । 

ष्वाव् "चितः, इष्यन्ताद्वात्तः । पचादिषु देवडिति पाठात् 'रिड्ढ! इति ईप् । तस्य 

"अनुदात्तौ सुप्पितौ, इष्यजुदात्तस्वे "यस्यति चः इत्यकाररोपः । कतन्वनिपि । तम्य. 
व्ययः । तव्यतस्तु तिरदास्स्वरितो वच्यते । चुन्द । चुच्छं भरम्यदे । शवातोःः इस्य- 
न्तोदात्तः। ततः परः शप् 'उद्ात्ताद्नुडात्तस्यः इति स्वरितः । (स्वरितातखहितायामनु- 

दात्तानाम्' इति तिपः प्रचयः । {चतः सकने रेति । नन्विदं थ रभ्यभिति चेच्दृणु । 
चित इत्यवयवादेषा षष्टी, न कार्यिणः । चिद्योऽवयवस्तस्य सम्बन्धी यः स कार्यो! 

अथका चिदृस्यास्ति स चितः । अश्चंजादेराङ्कत्तिगणत्वाद्च् प्रत्ययः । षष्ठथथ प्रथमा । 

तेन चिद्वतः सञुदायस्येस्यथंः । अच्र च ङ्गमकचश्चिकरणम् । अन्यथा तस्येकाश््वा- 

दुनर्थक तस्श्यात् । अन्यके इति । "अव्ययसवंनाम्नाम्› इस्यकच्। ततः परा टिर्दात्ता । 

एव चङे तकदिष्यन्नापि यत्तच्छब्दादकच । बहुच उदाहरण तु बहुपटवः इत्यादि । 

आदयुदात्तश्च-परसयके अ द उदात्त हो! अनुद्त्तौ-ए् तथा पित् प्प्यय अनुदात्त द । 
चितः--चत्कं अन्न उदात्त हो । 
चितःसभङ्ृतः--पित् यदि प्रत्यय हो त), ्ङपि-मप्यय स्ुदायके अन्ग उदात्त हो 

ठेसा ( बहुच् ओं९ श्रकच् प्रत्ययके जिय ) कहना चार्य । 

ठद्धितस्य--तद्धिन सम्बन्धी चितका चरन्त उदात्त हो । कितः~-7द्धित सवन्धी वित्का 

अन्त चदात्त हो । तिषश्स्वरितम्-तित् सरित हो। 
उपोत्तमं--रित् भत्थथ।"तका उपोत्तम ( अन्ध्य अचय पूवं अच् ) अनुदात्त दो । 
भिनित्यादिनिस्यमू--जिदन्त यर् निदन्तका अदि उदात्त हो । 



दद८ मभ्यसिदान्तकोमुदी- 

सतेदधिध्व नश्चनः । चायतेरसन् । चायेरन्ने हस्वध्चेति चकारयादस्नो जुडागमः ॥ 

लिति ।६।१।१६३ इत्यादिप्रत्ययादपूसुदात्ं स्यात् । चिकीर्षकः ! अत्र ईकारस्यो- 
दात्तता । इ्यादिप्रयोगमुखत्यान्गख्यातव्यम् । इति स्वरप्रक्रिया ॥ 

एषा वर्दयज्ेन याह्ञानासुपक्छारिका ॥ 
अकारि पारिनोयानां मध्यसिद्धान्तक्ोसद्ी ॥ २॥ 
क्रतिवेरदसयजस्य मध्यरि दम्तकौञ्ुदी ॥ 
तस्याः सख्या तु विज्ञेया खवाणकरवहिभिः । २ ॥ 
इति श्वीवरदराजकता मध्यसिद्धान्तकौमुदी समप्ता ॥ 

य -ल----- 

चिकीषे हात । सन्नन्ताण्ण्डुख तस्याकादेशः । सनोऽतो लोपः । ककारेकार उदात्तः । 
नन्चाट्लोपस्य स्थानिवष्ठम् , स्वरविधौ तक्षिषेधाव् । 

इति श्रोकौण्डिन्यकुलावतसनोश)त्युपाहदामोद राल्मजप्ण्डितस्दारिव- 
शाखिक्तैय प्युषाः टीका समाप्ता । 

-- न्न ^ 
~~~" 1 

छिति~ लित् भव्ययकं पटं पुवं उदात्त हौ । ९ ॥ 
अन्थक्ार महामष्टोपाध्याय श्री वरदराज भद्धचायने बालके उपकाग्थं पाणिनीय 

व्याकरण सरलतामे वताने वाली इस (मध्यनिद्धान्तकौमुदीः को बनाया है १॥ 
वरदराज भद्धाचाय कृत इस म्न्यसिद्धान्तकौमुद)' की न्थ सख्या अनुष्टुप छन्दक 

मानमे २२५० है। 2 ॥ 
चञ्चच्चन्द्रुमरीचिचास्वदनी विग्बोषठकान्तामणि- 

भत्तिन्ञानप्रतादिताऽऽशुगिरिजा संराजमानाऽवनीम् । 
तुच्छं स्वस्छुमना निघाय हदये प्युः समक्तं मुदा 

ती्थहारप्रयागदेवसरितस्तीरे वपुयां जहो । 
सेयं स्वगसुधागरन्मधघुरतां मन्द् पिबन्तीत्यहो ? 

ष्वीयोत्पत्तिसुकीर्तिपूतमिथिदख सीतासमा धीमती । 
नाम्ना ““चन्हुमतीः भस्रश्चवद्ना दिव्यप्रमावा चिरं 

लोकानामनुरञ्जिनी विलसतु स्वर्गे सुधावषिणी ॥ 
शति (दर भगाः. ण्डलान्तगेत 'तरौनी'ामवासि श्चाल्लाथदिवाकरपण्डितराजश्रौजवदन्त- 

भाश्चमात्जपण्डितश्रीमदनरम्तलालमाश्चमेषलुना पण्डतरीरामचन्द्रक्चा- 

न्ाकरणचायंणए कता इन्दुमती टीका समाप्ता । 
प्ट 



लिङ्गाचुशासनम् 
अथ सखरीलिङ्धिकारः 

॥ लिङ्गम् । खी । अधिकारसूत्र एते ५ ऋ कारान्त। माठदुहितस्व- 
स्डयादठननान्दरः ! १। एते पचैव छीलिङ्गाः ॥ शअन्यूपरत्ययान्तो धातुः । २। 
्निगप्रत्ययान्त उप्रत्ययान्तश्च धातुः धिया स्यात् । अवनिः! चमूः ॥ भिन्य- 
न्तः } ३ । पिनि्रत्ययान्तः न्नियाप्र् । भूमिः । ग्लानि" ॥ न्िन्नन्तः । ४। तिरि. 
त्यादि ॥ हेकारान्तश्च !५ लदमीः ! ऊङावन्तश्च ।द। कुरू. । अजा । य्वन्त्- 
मेकात्तरम् ।ञ लीः । भू. ॥ विकन्यादिसा नवते; । द इयं भिशतिः ॥ तज्ल- 

लिङ्गम् । ख । श्रधिकारसुतरे एनि'। उभयोरधिकारसूत्रष्वेऽपि "सिङ्ग् इध्याशाखसमा, 
प्तेः, ्ितीयस्तु 'ताराधारा, इति यावदिति विवेकः! "उणादयो बहुरम्? इति सगृ 
तसाधुखकानां ग्युखन्लस्वं शाखान्तरे प्रसिद्धमिति तक्टमिभ्रायेणाह--प्रन्यु इत्यादि । अरव- 
निः । अतिखु्टवम्यम्यदयवितृभ्योऽनिः' इत्यनिः । चमूरिति । छषिचमितनिधनिखजनि. 
भ्य ऊः इत्यूः । चुः › अत्र वकारस्य 'छवोः१ इत्यूठ ! मिन्यन्तः । भूभिः । नियो मिः 
इप्यतो भिरिस्पनुवस्य विषितो “भुवः छित् इति नि । गनानिः , वहिभिश्चयुदुग्काहा 
ष्वरिभ्यो नित्" इति निः । ईकारान्वश्च ' भन्र ईकारः प्रत्यय एवं पूवात्तरसाहच्यात् । 
लचमीरिति । अत्र 'लक्ेसुट् च” इति सूत्रे 'जवितुस्त्॒न्तरिभ्य ईः इध्यतः ईरिष्यस्यायु 
शत्या ईकारः भरस्वयः । उडावन्तश्च । 'उङ्तः' इष्य । आब्द्महमेन राप्डापृचापां 
ग्रहणम् ॥ यन्तमेकाक्तरम् । ईकारोऽन्र प्रस्ययः उछारसाह चर्यात् । पिशत्यादििरा नवतेरिति 

छिङ्म्~-ल्निगाचुच।सन समाश्तिपयेन इस सू्रका श्रविकार है। खी-- ताराषाराः इसन 

स्ख्यथिकारान्त सूत्र पयन्त इस सत्रका अविकार दै ऋारान्दा--ताव्, दुहेत्, स्वस 

यात्, ननान्द-ये पाचो ऋकारान्त शव्द लिय दं ' अभ्युप्रव्ययान्त-- जनिः प्रप्ययान्न 
श्रौर "ॐ प्रस्ययान्त धातु खीलिग हो भिन्यस्तः-- मः चौर (निः प्रत्ययान्त धातु 

खी्निग हो । च्ि्वन्तः--“क्तन्ः प्रत्ययान्त धातु खोजिय धो । "दकारान्त--'2 प्रव्ययन्त 

धातु मी खीलिग दो! ऊडावन्त--'ऊडः) प्रत्ययान्त च राप् (डाप् त्था चाप्) 
प्रत्ययान्त सखोलिग हों । य्वन्तमेशा --'ईः छर् ऊः प्रत्ययान्त एकाकच्र् खन्द खीलिम दं । 

विक्चरयादि --विशति ( श्रौर विशत्यन्त ) से छेङ़र नवति ८ श्रौ नवत्यन्ध }) पयन्त 
सख्यावाचक् शब्द खलिग हो । तङ्न्तः- तस्य भावः त्वनलौ* हकत घूर वित (तल् 
अव्ययान्त शब्द स्वीलिग हो, 



&७० मध्यविदान्तकौमुवी- [ लिगानुशासन- 

न्तः ।९॥ शुक्लता ॥ भाःखक्छग्दिगुस्िगुपानहः 1१९०} हयं भाः ५ स्थो 
नपुसके च ।१९। स्थूणा, स्थूणम् ॥ शष्ड्कल्िसज कु स्वश निवतिंश्चङ्यि 
जटिबलिपडुः्यः ।१२। एतेऽपि न्निया स्युः 1 इयं शष्छुलिः ॥ शरपूसुमनस्समा 
सिकतावर्षाणां बहश्वं च 1१३। भ्वादीना पश्ानां ल्त स्यादहूत्वं च । श्प 
इमाः ॥ तारााशञ्योत्छ्याद्यश्य 1१४। इयं तारा ॥ इति स्त्यधिकारः ॥ 

"^. 92/92 

अथ एटि धेकारः 
पुमान् ॥ ययमधिकारः । घञबन्तः ।। पाकः । करः । भावाथे एवेदम् ॥ 

घाजन्तश्च }२। विस्तरः \ चयः \ भयलिङ्गपगपदानि नपुंसके ।३। भय. 

विक्षव्यादुयः 'वङच्छिदिशति?-इसि सुज्निर्दि्टाः । तलन्त. । शतस्य भावसस्वतरौ, इति 
सूत्र विहिततलंप्रत्ययान्तः खियां स्यात् । म चुकृल्लगित्ति ¦ पते चखिथां श्युः। इयं 
भा इत्यादि । स्थणोखं इति । एते द्यां क्छीवे च स्तः । इति रूयधिकारः । 

"<^ ©49.^92> ~ 

भावाथं एवेति । भावे यो घन् तदन्तस्य पुंशूवमिष्युक्तम् । नपुसकत्वविश्िष्टे भावे 
्तरयुडभ्या, खीस्वविश्ि्टे तु वितन्नादिभिबाधेन परिशेषात् । कर्मादौ तु घजायन्तम. 
पि विह्ेष्यलिङ्गम् । तथाच भाष्यम्---सम्बन्धमनु दतिष्यत, इति । भयनिङ्गर्य!दि । 

भाःखक--मास् ( तेज ), चच् ( खक्), ग् ( माला ), £ स्४( दिक्षा ), उष्णिह् 
( साफा-पगदी ) गौर उपनाह ,( जूता ) ब्द शछोलिग होते दं । स्थुणेो्णै--स्थृ 
( छौष्मयो प्रतिमा » भीर उणं ( ऊन ) खन्द नपुमकलिग श्रौर खलिग भी होति है। 

शध्ठुलि--रष्कुलि ( पदौ), राजि (८ पक्ति), ऊटि ( कुटी >) चञ्चनि ८ वच्च ), 
वति ( वत्ती ), भुरि ( भो ) उटि ( कमी ) वलि (पूजा) रौर पक्ति (श्रेणी) 
शब्द खलीलिण शते द । अपृसुमनस्--्रप् ( जक ), सुमनस् (पुष्प) समा ( वषं ) भर 
सिकता ( बाद ) राब्द खीलिग श्रीर् बहूल--ब्रहुवचनान्त दी होते है! ताराधारा-तार, 
धारा, ज्यात्स्ना (प्रभा, विभा, शोमा) रादि खब्द खीरलिग द्योते है। 

सप्रकार “इन्दुमतीः दीका निगानुश्चासनका सत्यधिक्ार प्रकरण समाप्त हुभा । 
"०८.66.929 

पुमानू-पुल्लज्गाधिकारान्त शरस्तङुन्ताः सूत्र पयेन्त इस सुत्रका ्रथिकार दै । 
घञबन्तः--मावाथक ध्वञ् प्रत्ययान्त ्ोर “अप्? प्रत्ययान्त शब्द पुंिलग ह । 
घाऽजन्तश्च--“घ प्रत्ययान्त, श्रौर श्च प्रत्ययान्त शब्द पुंदिग होते है । 
अयदिग--मयः, निग, भग श्रौर पद शब्द नपुंसकरिग होति ई । 

नोरः--.धाऽजन्तश्च' इस सूत्रका यह सूत्र श्रपवादक है। ( श्सीलिये पुछिगाधिक्षारम 



भ्रकरणम् ] सखुधा-इन्दमती-रीकाद्धयोपेता । ६७१ 

मित्यादि 1! नडन्नः 1 पुंसि स्यात् । यज्ञ इत्यादि ।। यारा खियाम् 1५ पूव- 

स्यापवाद्" । क्यन्तो घुः ।६। धिः । निधिः ।) इषुधिः खीं च 19 चप्पुि । 

ह्यमयं वा इषुधि" \ योः सियाम् ।८। क्तुपुरषकपोन्तगुटफमेवाभिवा- 
नानि ¡€| कतुरध्वरः ॥ श्र नपुंसकम् 1१०} पूवंस्यारवाद्ः ॥ उकारान्तः 

1११ श्रयं पुसि स्यात् । प्रयुः ! विभुः \ पेनुरज्जुक्कहसरयुतसरेणुप्रियङ्गवः 

पू्वंस्यापवादोऽयम् ! क्यन्नो घु । द्िप्रष्ययोऽन्तः परो यस्मात्तादशो घुखक्को धतु. 
स्तद्धरितः पुभानिष्वर्थः । चौ स्त्रियाम् , अस्य ददर्गाभिधानत्वासपुरूवस्य पूवण श्राप्ते- 
उस्यारम्भः । रशन नपुमकभिति । मेघाभिघानविषये पूरव॑स्यापवाड् इस्यथैः । रुवन्तः । 
उकारो नेव्सज्ञकः । मेङः, देतुरिष्यत्र ‹दित्तनिगिमदिस्स्य विधाज्न्ुशिभ्यस्तुन्? 

~^ 

हसत सूत्र पष्ठ दण गया द) श्र्थात् मय, निग, स्य अर पटश्र्दोको ह्लोडकर न्नन्य च्यः 

श्रीर् 'छच्' प्र-ययान्त शब्द पुद्धिग हेन सफमना चाहिये । 
नङन्नः-- नड प्रत्ययान्त शब्द पुिग ई । याच्जा--पाच्जा सन्द जौलिग है । 
नोट.--पू सूतरका यह श्रपवादक है) अन. (नड) प्रष्ययानन होनेपर् भी ध्याच्नाः 

शन्द पुलिनन्ण नहीं हुमा । 
क्यन्तो घुः--- कि प्रस्यय है श्रन्न { पर ) जिममे, तादृश्च जो बुसद्कर धातु, तद्रि 

जो चब्द, वड पुरटिनम डे । इषुधिः खी च-- उपुषिः शब्द खीजिग श्वौर पुरिम दोनों 
हो ( अर्थात् पूवे सूत्रमे नित्य पुरिनग ही नशींहो)) 

शोः खियाम् - चो, हण्ड जौग निवि कठन स्दरीक्निण होनें । 

नोटः--देवाऽसुराव्मस्वगंगिरिस पुद्नखङेशद्ुन्तस्तनमुजकण्ठलङ्गशरपङ्ञाभिधा- 

जानि" ( देवादिश्लन्द वाच्यनावन्छेदकषशन्दाः पुनिस्थु ) देसा मूत्र सिद्दान्नकोमुदीः मै 

क 7 गया है। उदाहरय--देवा, = सुराः, श्रुतः = दैत्याः, श्राप्मा =प्षेवज्ञ.) स्वगेःन=नाकः, 
गिरि = पवतः, समुद्र. = मन्थि, नख =करर्हः, केः =शिरोर्दः (कवः), दन्तः = 

दश्चनः) स्तनःन्=कुचः, थुज वदो, कण्ड-=गल., बु ऽ=करवालः, अर्=मागेख., पकः = 

कदम । इत्यादि । श्रव देढो १ ̀ योः खियाम्” सूचक पाठ श्रनर यहां ( पृर्लिगाविकारर्म) 

नदी शेना तो उपयुक्त देवाऽयुरा' स्ते स्वगेपर्यायवाची होने "चोः ओर “दिव् चन्दे 
भी पुंस विधान को जाना । अनः वरदराजने उपदुक्त सूरो या रा हे । 

ऋतुपुरष--कतु ( यज्ञ ), पुरष ( नर ), कपोल ( गार), युत्फ "( चुष्ठी ) श्रौ 
नेव ( बादर ) वाचफ़शब्द पु० दै । अश्च नपु--( मेववाची ) भ्भ्र शब्द नपुनक ह। 

उकारान्तः--( म।मान्यतया ) उ शारान्न शब्द पुरिलिग होने । 
धेनुरज्ज्ञ-{ ड्कारान्त्मे) घेत, ( नवप्रसूता गौ), रन्जु (डोरी), ङ् 

< अमावस ), सरयु ( सरयुग नदी ); ततु ( शरार ), रे ( घृ ) ओर प्रिह 



2७२ मध्वसिद्धन्तकोसुदी- [ लिगानुशासन- 

खियाम् ।१२। इयं षेदुः '। सत्वन्तः ।१३। मेरः । सेतुः ॥ दास्कशेरजतु- 
वस्तुमस्तू नि नपुसके च ।१७। इदं दारु । दारः ॥ सक्लनेपुसक्रे च 1१४ 
सक्तु, सततः । श्चदश्तं इत्यधिकृत्य को पघः 1१६॥ कोपधोऽकारान्तः पसि स्यात् 
स्तबकः । कल्कः ।॥ चिजुकादीनि नपुखके ।१अ] चिद्ुकम् ॥ योपवः 1९८ 
अदन्तः पुसि। धटः । पटः ॥ फिसखदोनि नपुसके च ।१६। किरीम् 

क्रिरीटः ॥ शोप; ।२०। अदन्तः पुंसि । गण । पाषाण" ॥ ऋ सादोनि नपु 
सके (२९। ऋणम् ।। काषःपसादीनि नपुंसके च ।२२। चात्पुसि ॥ थोपवः 
॥२३॥ अदन्तः पुंि । रथः । युथः 1 नोप; ।र७। च्रदन्त. पुसि 1 इनः । फेनः । 

इति तुन् । सू्थंवा चक्छः मथमः । ःस्क्शेन 1 जज्वादिष्ाद्रुभत्ययान्वा पूते । कस चाम्र 
शिनि । छंसमिलि चञ्दस्य निदंश्चात् (नपुक्षके चः इत्यस्य सम्बन्धः । 

~ = भ "~ (यरि 

( छान ) सब्द स्ीलिय होते हे । इस्वन्तः--.र' प्रत्ययान्न ओर (तुन् प्रत्ययान्त शब्द 

पुट्लिग होते दै । दार्कसेर-- टर ८ कड ), करोर ( केसौर ), जतु ( काह ), वस्तु 
( ीज-सामान ) श्नौर मस्तु ( दही का पानी या दही की माई ) सन्द नपुं सक लिग 
होते दै! सकतुर्नपु--पक्तु ८ सखतुजा ) यन्द नपु्तक नौर पुलिनङ्ग भी होना ३ । 

दोपधः श्रकारान्त बोप« चन्द पुट्लिग इते दै। चिद्ुक्ा--प्रशारान्त चुषुफादि 
शब्द नपुक न्गिहोते है ¦ सेएधः-- धकागन्त रोपथ %ग्ड पुत्लिग होत है । 

च्छिरीरा--सरारान्त योग्य भिलिटादि शब्द पुल्ल्गि श्रौर नपुमक दोनो निष होते हं 

नोटः--किरीगदिने--किगीट, मकुट (ताज), कुः (दुग, किरा) नलाट, वट (उर्व), 

विट ( कामी, घूं ), शगार ( चौराहा ), करार, ल। ( देा ), करट ( पवत की 
चोटी, सुद्र, नगर द्वारः प्रादि ), 5+2 ( वचना ); कवाट ( किवाद् ), कपट { रुमाल, 
फटा कपड़ा ), नट निकट समीप ), कीट ( कीड़ा ), ओर कट ( चटाई ) ३ । 

णोपश्च---्रकारान्त फोपध शब्द पुर्ल्गि हते है! ऋणादीनि--प्रकारान्त णोपध 
ऋणाद--कण ( कजं ), लख ( नमक ), पणं ( पत्ता ), तरण ( मेहराफ-सजावर ) 
सौर खध्णरब्ध न० योते द । कार्षापणा कषापणदि--काषोपण ( चवन्नी); 
खख, खनं ( सोना ), तरण ( फोडा-फुसी ), चस्य ८ पेर ); वृषण ( अंडकोश्च ); 
विषाण( सींग ), चूखे शौर वृण शः नपुनक र पुस्लिग भा हते इ । 

थोपधः--अकारान्त चोपव शब्द पुद्धिग होति हे । 
नोटः--पोपथ राग्दोम--काषठ ( रकी ); पृष्ठ, सक्थ शर द्क्थ दाग्द नपुसकं 

लिग हति है तथा वीर्थ, प्रोथ, यूष रौर गाथ शब्द पुटिलग तथा न° दोनों होते ह । 

नोपथः~-भ्रकारान्त नोपध शब्द पुं० होते है । 



ग्रकरणम् ] सुथा-इन्दमको-टीकाद्वयोपेता । ६.७२ 

जघनादीनि नपुंसके ।२४॥ जघनम् \ पोपघः । रद] अदन्तः पुसि । दीपः । 
सर्पः पापादरौनि नपुंसके ।२७। पारम् । शपंकुतपड्कणपद्धो पचिटपानि 
नपुंसके च ।२८। चास्पुमि ॥ मोपधः । २६} छम्मः । सरमः । तलं नपुंस- 

कम् 1३०} जप्भं नपुंसके च 1३१ मोपधः ।३२] सोमः। भीमः 1 सक्मादी- 

निं नपुंसके ।३३। इदं सक्रममिव्यादि ॥ संभामादीनि नपुंसके च 1३४ चात्पु- 
सि 1 संग्राम । संग्रामम् ।। योपवः 1३४। दयः । समयः! किरलयादीनि 
नपुंसके ।२३६। गोमयादीनि नपुंसके च ३७ रोपः । दत) छुरः । खुरः 

जवना नोप शब्डों मे जधनादि--जधन, भ्मिन (चमे) तदिन (तुषार--पार), 
कानन वनः वृजिन (कङेज्ञ, पाप), विपिन ८ वन ), वेतन ( तनखाह ), शसन, सोपान 
८ खीढो ), भिथुन, दमशान, रत्न, निम्न ( नीचे ) रौर चिह चन्द न० होति ह । 

नोटः--पान ८ संमान ), यान (सवारी), अ्भिषान ( नाम स्तौ ), नलिन 
( कमल ), पुलिन ( नद्ी-तद ), उदान ( फुख्दारी, बगीचा-मेदान ), खयन; भस्तन 
८ माजन ) स्वान, चन्दन, श्रालान ( हाथी बाघनेकाख्टा); समान, भवन; वसन 

( वश्र ); सभावन ( प्ष्कार ), विभावन ( विचार ) अर विमान इन्द पु न० उभय 
लिंग शेतं हे! 

पोपष्षः--घ्रदन्त पकारोपथ ज्ञब्ड पु० शेते है । 
पापादीनि----पापदि~पाप, रूप, उडप (छोटी नाव, डोगी), तरप (श्चय्या) शिषः 

पुष्य, शष्प ( कोमरु घासं ) समीप शौर अन्तरीप ( टापू >) शब्द नपुतक लिंग होते है । 
शरुष-पं ( सुप ), कुनप ८ श्राद्धदेा >), कुणप ८ सुरदा, बदज्दुइर ), द्वीप 

श्रीर् विटप ( वन >) सब्द पु० न° उभय लिंग होते हें । मोपधः--प्रदन्त भकाचेप शब्द 
मु० होति हे। 

तरुम--नलम शब्द न° ६ । जम्म--जम्भ (जमाई) शब्द पु° न० उभय क्तिग होते दै । 
मोप्ः--पकारोपथ शब्द पुण होते है। स्क्मा-र्वमादि-रखक्म (सुवणं); 

सिभ्म ( सुहांसा-रोग ), युध्म, इम ( जलाने वारी छकदी ) यस्म ( सेनावि्ोष, 
क्षाडी, रोर ), भ्रव्यातम ओर कुम शब्द नं० शेते हे । संभ्रामादि-सयामादि-सयामः 
दाडिम ( भनार ); कसम, आश्रम, क्षेम ( कस्याण ); दौम ( रेश्चमी >) होम ओर उदास 
( उदृण्ड ) उब्द पु० न० उमय लिग होते है । 

योपधः---योपध खन्द पु० होतेह, 
किस्ख्या-- किसलय ( नक पर्खव ), इवय, इन्द्रिय रौर उत्तरीय ( हवि» वख ) 

खडः नपुसक् लिग होते हे । गमया --गोमय ( गोवर ), कषाय, लय (चन्दन, प त 
अन्वय् { वश्च ), श्रौर भ्न्यय ( विकार रहित ) ६ब्द पु० न० उभय लिंग होते है । 

४३ मम 



६७४ भष्यकिदान्तकोमुदौ- [ सिमाघुशासन- 

अद्धरः 1 ्ारदीनि नुं मकरे ।३६। इदं दारम् ।॥ शुकमदेवतायाम् ।७०\ 
देवताया वु शुक्रः ॥ पोषः ।६१। वृषः 1 वृक्षः । श्विरीपःदीनि नपुंसके ।४२। 
इदं शिरीषम् \‹ स्वैष्ः ।४३॥ वायसः । महानसः ।॥ पनसदिसखबुसंसाहः- 
खनि नपुंसके 1७28। चप्रसादीनि नपुंसके च ॥४५। च्पुंसि ॥ कंसं 
याप्राणिनि ।४६। कसः ।। 'ऊंसोऽसी पानभाजनम् । प्राणिनि तु कस श्ौभ्रसेनिः।। 

रोदधः--रकागे7ध ङब्द पु° न्ते हं | ह्ारदीनि--द्वार, अम, स्फार ( विकसित ), 
तक्र (मष्टा ), वक्र ( टेडा ‡, वप्र ( हार दिवारी ), क्षिप्र ( जल्दी ); जद्र ( नीच), 
नीर ( पानी ), तौर ( किनरा ), दूर, कृन्छर ( कष्ट ), नध (द्धेद् ); भवर( ससू); 
शवञ्न ( गडढा ), मीः ( डरपोक ), गभीर ( गभीर >), कूड ( कठोर ), विचि (अजीव), 
केयु ८ क्षाञूबन्द्, विजायठ ), केदार ( खेत, कियारी ), उदर ( पेड ), नख 
शरीर, कन्दर ८ गुफा ), मन्दार ( दैवश्र्, मदार ), पजर ( पिजरा ); भजर ( अवि- 
नश्वर ), जठर ( पेट ), अ्रजीर ( आंगन ), वे ( विरोध ), कमर, पुष्कर ( कमर ); 
गह~कृष्टर ( गुफा 9, ऊरी ( कटिया ), कुली, ( केकडा ), चत्वर ( चौक ), कादमोः 
८ कुंङ्म, देश्षवरिशेष ), (रप ), नी‹ श्रम्बर ( आाकाश्च, वञ्च), जिङिर (व्डा); 

त. ( सिद्धान्त ), यन्त्र ( मश्चीन ), चत्र ( चत्रिय ), क्षेत्र ( स्थान, खेत), भित्र, 
कलत ( खी ), चित्र, मूत, मूत्र, वक्त्र ( सुहं ), नेत्र, गोत्र, अयुलित्र ( दस्ताना ), सलवः 
रख, छख, व, पत्र, ' त श्रौर छन्न त्रारि सड नुपुंमक निग होते है । 

' भोटः~-चक्र, वज, श्रधकरार, सार, श्रवार, पार, कन्नीर, नोमर (रोहे का द्ंडा), 
शृह्गार ( श्चारी ), मन्दार, उशीर ( खश्च ), गिभिर ( अंधकार ) भौर शिशिर आदि रोपध 
ब्द पु० न० खमय लिग शेति हे । 

शुक्रपम्~--देवतामे न्न ( वीयं) भ्रग्नि, जेठा मरीना श्रादि ) श्रमे शुक शष् न° दै। 
घोपधघः--षकारोपथ रब्द पु शेते दै। छीरीषादीनि--शिरीष ( वृद विशेष), 

कनीष ( तावा ), चर्बरीष ( भ॑सार, कलार >), ीयूष ( अष्छत ), पुराषर (विष्ठा), 
नौर किल्विष-कल्मण ( पाप ), आदि शः नं० भोति हे। 

, नोटः--यूच ( व मारना ) उरौष ( सुखा गोवर, कंडा, गोहा, ) मिष (दुरु ) 
विष श्रौर वपरे श्रादि ४५ [ध शब्दपु० न० ब्भयनिग इ्तैहं। 

सोपधः--सः' पव शब्द पुलिग होते, ई ' पनल -पनस ( कटहर ) बिस (कमल- 
ना ), वुत्त (असा ) भौर साहस शब्द नपुसक् लिग नोते दै। चमस्ादीनि--चमस 
६ यक्षपात्र, चभ ) त्रम (कृचा), रस्त, नियाम ( मद्, खट्ठा ), उपवास, कर्पा, 

. वास, साप्त, कास ( खांसी >), कांस भौर मि, भादि सकारोपध राब्द पुः०न० उभर 
लिगौ दते दै । कंव-प्रणोप्ते भित्र अधर्मे,कत्त सम्द भा पुण भ्रौर न क्िगिहोप्ा ई] 



भकरमम् | छषा-हन्दुमतो-दीशादयोवैता । ६७४ 

रद्िमदिवाभिवःनानि ४० अत इति निवृत्तम् । दीधिति; सियाम् ।४८) 
दिनाहनी नपुंसके ।४६। दिनम् । अहः ॥ मानाभिधानानि ५०} कुडवः ॥ 
वरोद फो नपुसक्रे च ।५१। चाल्युचि ।। खारोमालिक्े सिवा ।५ब्द इय 
चारी 1 द्ायक्ततलाजाद्नां बहस्वं च ५३ इमे दाराः । मरुद्रख्नरड- 
च्विः ।४२। श्रयं मखत् 1 ४२जगज्ुञ्पुज्एः ।५४॥ एते पुंखि ॥ वंशांश्चपुर- 
डाः ।५६। श्रय वशः ।। इदकन्द कुन्द दुव्रदश्तव्द्ः ।५७॥ अयं हदः ।। श्रध 
पथमथ्य॒युज्तिस्तस्बनिनम्बधुगाः 1५८] अयसः ।। लार्थ्यतिधिङक्िबस्ति- 
पाण्यञ्जलेयः !५६। पञ्चवपठवलकररेष्ठ ङ यादनिभ्वुंडटमररितरङ्गलर- 
ज्गगधस्कन्धमु इङ्गसङ्गसघु दपुद्धाः । ६० । श्रय पल्लव त्यादि । विः 
रारिडतिन्रन्थिङमिष्वनिवलिकालि माल्िर्यःपकपिसुनयः 1 ६१ । 

दिनाहनी । दिविसाभिधानाविमौ । वारीनानिे । सानासिधानस्दाष्पुसवे श्राप्तेऽस्यार 
म्भः । -इतन्चे” । चकारः पुस्स्वस्य सयुच्ायकः । 

ररिमि--गदिम ( किरण, मयुख ) अर दि? ( दिन, घल्ल ) वाची शब्द पु 
होते है ' दीधित्तिः--दाधिनि ( किरण ) उव्ठ खिग >ेनः ४ दि्नाडह--दिनश्रौर 
अन शब्द् न० नेते है मानामि--- ( नाप-तौरू ) ता चान्द पुण रोते इं । 

दरोणाडशछो--तोण ( पसेरी ). ब्रौर जठर ( अटेया ) रब्द पु०न० उभय नी 
दै । खारी-~ वारौ ( २० सेर मानवाचक ) शव्द ल्ी० दो ह दारा--दारा अदत्त, 
लाज ( लावा) ओर ्रयु (भ्राम ) शव्द नित्य षु चनन्न पु० शेन है सर्त्--मरस्ट 
( वायु ), गस्त् ( पंख ), नरद् मोर ऋक ( पुयेष्ित ) र्द पुण्रोनेहे। 

ऽजयत -~व्वज, गज. सुज भौर पुंज (ठैर ) शब्द पु० नते  ! वंशांश्च--वंश्च, अर 
८ दिस्खा ) जोर गरड" ( हरिस् ) शद पु० इते ६1 इङ्कंद--हद ( बड़ा ताखाव 
कन्द्ःकुन्द ¦ एक विशेष ) पौर दुदवृढ ( पानी का बुख्डुला ) गष्द पुं० मैते दै । 

सर्चपथि-~~-सर्व, पथिन् , मथिन् ( मथनी ) शमुरिन् ( इन्दर ) स्तम्ब ८ खंबा ), 
नित ( चूत );, ओर पूग (सुपारी) शद पुलिग हेते दै। सारथि-सार्यि ( सुत %, 
घरति, कुक्षि { पैट ) ऽस्ति ( भून्न) पालि अौर अजलि शब्द पु है, पञ्चव--पल्लव, 
पस्वल ( छोड तङ ) वफ, रेफ (रार, कृपण, त्तित ), रेफ चंग ), कटार 
८ कड््ठी, भंसका चचा ) नन्यु ( खो ) मठ, मरि, नरग, तुरम ( कोडा ), गंघ, 
स्कन्ध, श्रदग, सग, समुद् श्रौर पुव ( बाणका मृष माग ) शब्द पु होते इं । 

छषिराक्ि-- क्षि, रि ( देर ), ट> ( मश्षक ), म्रन्थि, कृमि ( कीड़ा ), च्लि. 
वशि, कोलि मौलि ( मस्तक ), रवि ( सयं ) तति, कपि (बन्दर ) शरोर भनि हब्द 



4: मध्यलिद्धान्तकोचदी- [ लिमादुशासन- 

एते घुंसि स्युः । अयमषिः ।। इस्तकुन्तान्तवातवातदूतश्रुतेखूतच्तसुदहतीः 

1६२ एते पुंसि ! रयं दस्त इत्यादि । इति पुल्िङ्गाधिकारः ॥ 
"-0अ५--+ 

अथ नपुसकलिङ्धिक्ारः) 
नपुंसकम् । अयमधिकार" 1 भावे स्युडन्तः ।१। ज्ञानम् । हसनम् । मावे 

किम् १ प्रचनः ¦ निचा च रो माते या निष्ठा तदन्तं क्लीवं स्यान् । गीतम् 1) त्व 
ष्य्ञी तद्धितौ । २1 शुकल्तम् , शौक्ल्यम् , । षित्वसामश्थीतपक्े जीवम् 
चातुर्यम्, चातुरी ॥ कमंखि च ्राह्यणादिगु रवचनेभ्यः । ४ । व्राहण्यम् ।। 
यद्यदग्यगञजण्बुञ्छाश्च भावकमंशि । ४५ एतदन्तानि कलीबानि । स्तेयम् । 
सख्यम् । (कपि्ञात्योढक् ) कापियम्। सैनापत्यम् । शनौष्म् । देहायनम् । पितापुत्रकम् 

॥ 2 ५ भागक 1 

भाव उयुडन्त इति। इदं च सत्र यद्यपि (नपुसके भावे क्तः" स्युर् च, इत्यनेन गताः 
थ, तथापि स्पषटार्थमुपात्तस् । एवमन्त्रहणं चेति बोध्यम् । निष्ठा च । अत्र 
निष्टापद क्तस्य बोधकम् । इढमपि सूत्र "नपुंसके भावे क्तः इश्यनेन गताथेम् , 

्रत्ययग्रहणे तदन्नस्य अहणम्? । त्वष्यनौ तद्धितौ । “भावे इत्यनुचतंते । यदपि 

"तशय मावः? इति सत्रे भावक्षब्द श्रङृतिजन्यबोधीयप्रकारताश्रयधमेपरः। “भवे 
ल्युडन्तः, इष्यत : छ॒ आवश्षब्दौो भावनावोघक इति भेदस्तथापि इह भावशब्दः 

शब्दाधिकारेण अन्यार्थो दष्टन्यः । कमणि व । चाद्धावे । स्वष्यजाविध्याच्नुवतंते । 

पु० होत ह । हश्त--दस्त, इन्त ( बरा ), अन्त, वरात ( समूह ), दूत, धूतं, सत 
( सारथी, सूयं ), चूत ( भामका टृ, योनि >) भौर सुतं (३ घटा) शब्द पुण होते द 

इसप्रकार “शन्दुमती' दीकामे पुटिगाधिकार समप्त ह्न | 

[90 9 - 49 

नपुंसकमू-यद् श्रयिकार सूत हे 1 भावे स्युडन्तः--भाव्मे विदित श्युट् प्रत्ययान्त 
शब्द नपुसक {लिग होते दै । निष्ठा च--भावमें विदित निष्ठा ( क) क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्द 

भी न० होते ह । ष्वभ्यजौ--मावमे विदित शल, प्रत्ययान्त श्रौर ^ष्यन्” प्रत्ययान्त तद्धित 
शब्द न० होते दै ( ष्यञ् प्रत्ययान्त शब्द षित्वसाम््यात् पक्षम खीण्मीदगि)। 

कर्मणि च-कमं तथा चकारात् भावे मी विदित त्व शरीर ष्यजादि प्रत्ययान्त ब्राह्म 

शादि गुणएवचन शब्द न° होते हें । यद्चढग् -माव-कमम विदित यत्, य, ठक्, यक्, अन् 
अण्, बुन् भौर छ प्रत्ययान्त शब्द न° होते है । 

नोटः---्यत् श्रादि प्रत्यव विधायक सूत्र इस प्रकार ईै--१, सस्तेना्यन्ननोपश्च 
( स्तेयम् ) 1 २. 'सस्थुयः' ( सख्यम् >) । २. “कपिशवात्योढक्! ( कापेयम् ) । ४. “पव- 
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तच्छावाकीयम् ॥ इअढ्ययीभावः । ६ । अधिहरि ! उन्द्ेकश्वम् 1 ७ । पाणिः 
पादम् ।। श्रनस्पे इया ।८। शरच्छयम् 1। इससन्तः ।६। हविः ! सर्पिः \ धनुः \! 

छ्मसिः खियां च 1१० इदमियं बाधि" ॥ छदिः खियामिव ११। इयं छदिः ॥' 

मुखनयनज्ञेटवनमां सरुधिर कासुकविवरजक्लदलथनान्नाभिधानानि ।१२। 
एषाममिधायकानि स्लीवे स्यु" । मुखम्! अननम् , इत्यादि ॥। सीरार्थौदनाः पुलि 

इसुपन्तः। “अर्चि॒चिईख्पिददिभ्य इसिः, (जनेरसिः' एतयोरपात्तावेततौ ! चदिः 

खियामेवेति \ यथपि छदिरिव्यस्येसन्त्वेन नपुंसकत्वे प्र्ि दिशेषोपादनेन चिया' 

मिस्यनेयेव निव्यन्ञीतरामे सिद्ध रवारे व्यथः, तथापि "पटर ददिः" इस्यमरग्रन्थ- 

दर्शनेन साहचर्यान्नपुलकस्वमिति आन्तिः स्याचन्निदारणायेवकारः । नीर ् थोदसाः 

न्तपुरोहितादिभ्यो यक्! ( सेनापश्यस् )। ५. प्राण॒ चउजाविवथोव चनोदधात्रादिभ्योऽन्,। 

८ जो्टम् ) । ६. (दायनान्लुवादिभ्योऽण' ८ द्वैहायनम् )। ७. न्दमनेक्ञादिभ्यो उन्, 

( पितापुत्रकूम् )1८ 'होनाभ्यर्छः { अच्डुावाकीयम् ) । 

अभ्ययी ~ श्रव्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द न० होते है । इन्डेकष्वम्- दन्द 

प्राशितं सेनाज्ञानाम्” इस सूत्रसे इन्द्र समासरमे जिनको एकवद्भाव दोगा हैः वे इन्द्र समाम 

न० होते है । भनल्ये--द्ुत अर्थपं छाया शव्द न° ङ्गिदोनाहै। 

हसुखन्तः-- शन्त ओर उसन्त शब्द न० होते द। अविः दसन्तमे ^त्रचिरू' 

शब्द खली न० उमय लि० होताहै। 
छदिः स्िथामेव -इसन्तं "दिष्? शब्द नित्य स्वी० ही होता ई । 

नोटः--पुत्रम एवकार श्खलिथे दिया गया है कि “परल छदिः” इत श्रमरकोश््मे पटल 

शब्द साहचर्याद् किसी भी हालत ( वेकैल्पिकलपसे भी ) 'छदिस्? को न° न समा जाय । 

मुखनयन--घुख, नयन, लोह, वन, मांस, रभिर, कासुंक, विवर, जल, दल, धम 

जओर अन्न शब्द तथा इन द्वादश शब्दो पर्यायवाची श्चब्द न° देति द । 

नोटः--उपयुं्त बारहो शब्दो पर्यायवाची न्द शस प्रकार ह । १. सुख -- नन, 

लपन, श्रास्य, वक्व । २, नयन लोचनः, भक्षिन् › नेत्र, चरस । ३ छोह--कालायस् , 

श्रह्मसार । ४. वन --विपिन,) भ्रण्य,कान्तार ! ९. मांघ~--पिरितः तरत । & रुधिर 

रक, शोणित । ७ का्ंङ--शराक्न, कोदण्ड, धनुष् ! ८. विवर चिद्, रनयः 

श्वभ्र, नि्न्यंथन, रोक, विल । ९. जक-उदक, तोय, नीर, पानीय, सलिल, सरिलः 

सलिर, कसल, श्राप , वार, वारि, पयस् कोलालः भदत, जीवन, सुवन, वन; कबन्ध, 

पाथस् , पुष्कर, स्वतोमुख, अम्भस् , भणंस्, क्तौरः ।भ्र्बु, शवर, मेघपुष्प । 

9०, हक-लांगल, मोदारण । ११. धन-द्रव्य, वित्त, स्वापतैय, रिक्थ, ऋक्यः 

वघ, दिरण्य द्रविण, भ्न । श्रौर १२ अन्न ( साधारणतया मोन )-भ्ररन । 

सीरार्थो--दलपर्यायवाची सीरः छब्द, वनपयायवाची ८अ्थ१ शब्द् श्रौर अन्रवाची 
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।१३। वथजनेऽारण्यगाण्डीचःनि एसि ख 1१७ चात् क्लीबे । श्टवीं खि- 
याम् ।१५। पूतस्य ` त्रिसुत्रो वाधिका ।। कछोपघः ।१६। कुशलम् । शीलादि 
पुंसि च ।१अ चत् क्लीडे ¦ रीलप्र्॥। शवादिः संख्या । १८। शतम् । सखम् ॥ 
शतायुतप्युदहः पुलि च ।१६। लक्ञा कोटिः छखियाम् ।२०। इयं लक्षा 1 स 
स्वः पु ९९; मन् दय यके{5कतरि 1२२ सन्प्रत्ययान्तो द यचूकः पुंसि स्यात् 

अय द, = 0 ४० { सि 1 । 2 १ । 

पुति । खीररूब्दुः हराभिधानः । अथ क्षब्दस्तु धरश्चञ्दस्य परथायः । ओद्नसब्दोऽन्न- 
वाची ¦ ¶मिस्साधिश्सटान्ञब्दौ तु दुग्धान्नपरावित्ति तथोः खीष्वेऽपि न इतिरिति! 
टवी स्वयमपि । अय वनाभिधानः । रख ति ¦ संस्यावाचीस्यथः । लक्ता कोरिरिति । 

"शरो दनः शब्द पुण होत हें । वक्तरनेन्र--दुखपयायवा ची वक्व शब्द, नयनवाची नेव शब्द्, 
वनवाचौ ण्य दष्ड श्रौर वाञुकखाची गाण्डीव छब्द पु० म० उभय लिङ्ग होते दे । 

भटवी--वनपर्याययःचौ श्रटवी शब्द ख्ी° होता ३ । 
लोपध्षः-लक्रारोपव श्रकारान्त शव्द नण होत है। 
नोटः-~र 1 ")वधम तूल ( खड ), जपन ( पत्थर चदान †, ताल ( संगीतक 

क्रियाविरोष, तारी वजाना, ता घु, हयी, तारा, तर्वारकी मूढ लादि ), कमल 
सवंती, अन्नका भडार गृह ), नल ( हारके बीचकी सख्य मणि, हार, समतर, गहराई, 
हीरा, रोष्टा), पमल, दैन (मन्द्र का पुजारी--जो देवताके चटावनपरं ठी अपनः 
निर्वाह करतादहे । >) मौर पल ( शुद्र, घोडा, गाजर, खरग, पापी, पतितत, 
दुष्टाच्मा ) "ग्द निति पु० होने है) 

शीटादीनि-लोपधमे शीलादि पु० न० उमय निग दोति दे । 
नोरः--सीलाद--शोल (८ स्वभाव, सदाचार ), मून ( जड, आरम्भ, उत्पत्ति 

स्थान ), मगन ( शुभ, कृश्लर, अरम ), मान ( घृश्षविशेष, छाहुरदीवारी ), कमल, 

नल, ( सतह, इथेरी, तरवा, बह, थप्पड़, नीचता >), सुल ( धान भादि कूटनेका 
द्डा, गदाका मेद् ), इण्डल, पलन ( मश ), सृणान ( कमलके डटर ), गल (केश), 
बाल ( छोटा बच्चा, बाख्क, केश >) 1 नगन ( निगस्ना, खा शछाटना, घोदेकी गद्न ); 
पलाल ( पुआ, भूसी, आमरका दृक्ञ ), विडाल ( माजर, आखुयक-बिरार ), खिल 
( परती जमीन ) भोग शूल ( ्निश्रर, चूभते वाल हथियार, रोगविशेष )। 

शतादि--शते आदि सख्या वाचक शचेष्द न° होति 
। शतायुत--शन (अनन्तवाची); शौर भयु (१० हजार वाची) चन्द पु० न° उभय 

लिंगी इते े । 
रुखाकोटिः-- लक (ख) शरोर कोटि शब्द खी०'होते हं । सदहखः- सदस रव्द पुर 

होता है (कचित् न° भौ देखा जाता टै) मन्डुधस्कौ--.सवधातुम्यो मनिन्? शस सूत्र 
कर्त॑सि भिन्न विदित मनिन् प्रत्ययान्त च्य शब्द नपुसकलिंग होते है । 
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चात् क्लीवे, न तु फतेरे \ चमौ, वमं । श्यद्ठंरि किन् १ ददातीति दामा ॥ द्रह्ल- 

न्पुसि च ।२६॥ श्रय व्रह्म ¦ इद् ब्रह्य 1 सामरामी क्लीवे | रट पटटन्यष- 
वादः 1 "सन्ते दयच्कः ।२८॥ यशः । मतः! तपः । अष्सरःः शयनम् 

२६] एता अप्सरसः 1! चन्नन्तः 1२1 पथम् । छचम् 1: याचामात्रपसपद्- 
एरावस्चाः छखियासेव ।२८ इति नपुंमकिलारः ५ 

=> 

अथ खी पुसा्थिकारः ¦ 
स्रोपुंखयेः; 1१} अयमविक्ारः ॥ गऽपणियषिमुषिपारलिकरनिशयाटय- 

लि्रटिमलिमर चयः ।२। इयमयं वा गौ. ॥ शचपत्याथतद्धिते ! २) गोग 
गवः, श्रौपगनी । उति द्वीपुसाधिकार' ॥ 

"<^... 
नतिन्ययतकजन्किके "ऋ 

एतयोरपि सस्यावाचकष्वानम्नपुसखकस्वे प्राप्ते इद्म् । चन्नन्तः । अन्प्रव्ययान्तो नपुक्लकः 

स्याव् । सर्व॑धातुभ्यष्टन्? इति च्रनूप्रस्ययो नकाराञुबन्धक इति । यात्रामाचा । 
(यामा, इति विदितखन्प्स्थयोऽंप न्रन्मरहणेन गद्यत इति नपुंखक्वे भाप्तेऽस्यारम्मः। 
एवकारो न्यायचिद्धबाध्यवबाधकभावायुशादुक्छः । इति न्पु लकाधिकारः। 

बह्यन्--ृर्ो चः £ म सूत्रसे विदित मानन् प्रत्ययान्त ब्रह्मच शव्द पु नण उभय 

लिग होते द । खामरोमणि --नामन् अर रोमन् चब्द न° होने ह। असन्तो -श्रसन्ते 

(युन प्रत्ययन्त) दच् शब्द न० होते दै। अष्छरा--प्ररन्त असरत श खी० हेता है। 

चन्नन्तः--'सवषादुम्यष्टन् इस सुत्रविहित चन् प्रत्ययान्त।रब्द न° दोति ई । 

यात्रा - श्रन्, प्रत्ययान्तं यात्रा, मात्रा, सखा, दष्टा श्रीः व्ल शब्द खी" होते दं । 

नोटः-- श्वन्, प्रत्ययान्त--मृ्, भ्रमित्र, दाच, पुत्र, मन्व, दत्र मेद, भौर उष्ट् श्चन्दः 
पु० समभना चाहिये । 

इसप्रकार “इन्दुमती दीका नपुंसकाथिकार् समाप्त इत्र 
<^ ल ^ 27 

खीपुसयोः--यदह भधिकार सू है । गोमणि-गो, मसि, यष्टि ( खारी, छ्डी >), खष्टिः 
वारनि ( पाकि एृविरोष ), बस्ति ८ मूत्राश्चय ), शार्पलि ८ सेमर ), उटि, ससि 

८ स्याही ), ओर मरीचि ( किरण ), शन्द खीलिग श्रौर पुं्छिग दोनो हाते दै । 
नोटः - शयु, सीधु (गुडसे वनी हरै शराव ), कक-घु ( बेर-फष ), किष्न ( हाथ 

भर, वित्ताभर-प्रमाणविशषे ), कण्डु { खाज या खुजटाहट >) शौर रेणु ( घृ ) शब्दं 
पु० खी० चमथ जिग होतेह, 

अपव्यार्थः--त्रपत्याथै ठद्धित प्रत्ययान्त जब्द पु० खी° दोन होते ६ 
इसप्रकार “इन्दु मतीः दीका शलीपुंसाषिक्रार अकरण समाप्त इभा । 

नन0 09 



अथ पृन्नपुस्काधिकारः। 
पुन्नयुंखकयेः 1 अधिकारोऽयम् ॥ शुतभ्रूतसुस्तचतेलितेरवतपुस्तकवु- 

स्तज्ताहिनाः ९) अयं छतः 1 इद घरतम् ॥ कवन्धोषधायुघान्ताः । २। स्प्प् ॥ 
द्णडमण्डखरडरावसेन्धवपान्वीकाशङ्ुशकाशाङ्कशङ्लिद्ाः । ३ । दण्डः, 
दण्डम् ॥ इति पुन्नपुसकाधिकारः (१ 

[9 

अवशिष्रलिङ्गम् ।१। अव्ययं कतियुष्मदस्मद्ः ।२। ष्णान्ता संख्या ॥ 

भविरिष्टलङ्ञम् । तत्तरिलिङ्गवाचकताग्रयुक्तकायं विशेषशुन्यम् । परवदिति । विशेष्य- 

एत्रपुल्कयोः-- यह भ्रयिकार सूच दै ' घृतभूुत-घृत, मूत (प्रेत-देवयोनि, प्राणी), 
मुस्त ( मोधा-घास ), खेलित ( वीरोका सिके सम्रान गजना ), रेरावत ८ इन्द्रक्ा 
हाथी ), पसक, बुस्त ( मांखकी पडी, कुखिया, भूनाहुजात्मांस ) श्रीर् लोदिव (काक, 
ख्गविक्ञेष ), शब्द पु न० उभय लिग सोते है । 

नोटः-- ङ्ग, अघ ( पाप), निदाघ ( गुष्म त्तु ), उवम, शस्य ( बाणे नोक ) 
रीर दृढ ( मजघ्रूत, स्थिर ) वज, डुज, कय ( शरीचा, कारीन, हाथीका शूक ), 
कचं ( गरठर, सुद्रीभर छश, मोरपख, दादी ), प्रस्थ (पहादके उपरे समतर भेदान) 
दपं ( श्वं  । श्रमं ( मेघ 9 श्रध, दमे भौर पुच्छं शब्द पु० न० उभय लिंग होते द, 

कवन्ध---कवन्ध ( धड ), प्मीषधघ, ओर श्राय धान्त श्चब्द पु० न° उभय लिगं होते हे । 

दण्डमण्ड--दण्ड (ढडा, सजा), मण्ड ( माड ), खण्ड ( टुकडा ), शव (सतक), 
सैन्धव ( छवण ), पाश्च ( वगर् ), कार, अर्श (हाथी हांकने वाला हयियार~कांटा) 
शरीर कुलिश ८ वच्च » सब्दं पु० न० उभय क्िगहोते दै । 

नोटः- गह, मेह ( प्रमेह, भगन्दर ), देऽ, णड (पट्टी, पीडा, किखनेकी परिया, 
चौराहा ), परह ( ढोर, खद्ंग, नगादा, डका, डिढोरा पीरनेवारा, वध करनेवाला >), 
अष्टापद ( सुवणं ), अम्बुद ( मेष ) सौर कद ( प्राधान, राज-चिह, बरू, सांक 
डील, पदादकी चोटी ») शब्द पु० न उभय लिंग होत्ते हं । 

ईतप्रकार (हन्दुमतोः दीकार्मे पुन्नपुक्तफायिक्रार प्रकरण समाप्त इभा । 
=" 0क 00 

अवक्निष्ट--“तत्तलिङ्गवाचकताप्रयुक्तकायंविरोषञ्यन्यः” का नाम है “त्रवरिष्टलिङ्ग श्रौर 
वह दै--“भव्यय, ( न व्वेति--विश्ारं न प्राप्नोति, श्त्यन्ययम् ) १४० प° देखो । 

कतियुष्मद् --कति, युष्मद् भ्रौर अस्मद् शब्द तोन धिर समान शेते है । 



सुधा-दन्दमतो-टीकाद्योपेदा । ६८१ 

शि परवत् ।३। एकः पुरुषः । एका ल्ली । एकं कुलम् ॥ शरणवचनस् ।ज 
शक्लः पटः । शुक्ला पदी । शुक्ल वचम् ॥ सव्यश्च }५। रर्णाधिरूस्णयेद्युट 
च ।६। सवोदीनि सर्वनामानि 19 सर्यरं विसुत्री ॥ 

ईत श्रीवरदराजदीक्षितविररवतपाणिनीयलिद्नाचरानसारमू ना 

लिश्चानुशाखनसथचग्रत्तिः समाप्ता 

५-११६-१५ ~ 

वदि्यर्थः । रुखवचन च ¦ परवदित्ययुवर्तवै । कत्याश्च । दछदयप्रदययान्ताः परवद्धोभ्याः \ 
सवोदीनि स्वनामानि । स्वंनामल्तक्तरानि सर्वादीनि परवद्रोघ्यानि ! स्प्टाथंति । 

लोङ्युर्प्येव तत्तदिकद्गाभिधानसिद्धत्वाद् । अत एव “लिङ्गमशिष्यं छोका्रयस्वा- 
दिस्य इति भगवता भाष्यञ्कतोक्तम् । तेन यौगिङेषु शब्देषु खोकब्युर्पत्तिरेव 
लिज्ञभिधाने प्रमाणदधिति सिद्धम् । 

इति श्न कौण्डिन्यकुलावतसस्तजो «यु पाह दागेदरात्मजपप्डिवक्तदाश्चिव- 
राल्िसकलिनलिद्वातुश्चासन विवरण समाप्तम् ¦ 

9 4१/१४, 

दणान्ता -षान्त, न।न्त ससख्यावाचक शष्दकरा लि परवत ( विलयेष्यवत् ) दोता हे । 
गुणवचनं - गुणवाचकः र्व्दोका हिंग मी विद्चेष्यवत् होता दे । छत्याश्च-ङ्घत्यप्रत्य- 

यान्त श्दोका लिग परवत् शेता हे। करणाधि--करण रौर श्रधिकरणमं विहित श्युट् 
प्रत्ययान्त श््दोका लिंग परवत् होता ई । 

सर्वादीनि- सव नामसज्ञक सर्वादि शब्दयो लिंग परवत् दोत्ता दै । 

इसध्रकार पण्डित श्रीरामचन्द्र व्याकरणाचायं करत “इन्दुमती टीकर 

वरदराजविरचित लिद्वामुश्च(सनप्रकरण समाप्त हरा । 
1 

श्रीजानकीचरणकलमरन्दभद्गः श्रीरामचन्द्ररुृती जनतोपडृत्ये 1 

टीकां विधाय वचसा सरलातिरम्यां स्वगधिताच्च मनसेन्दुमती सुमोद ५ 
व 1 ॥ ॥ + / ̂) 

समाप्तश्चायं ग्रस्थः 

क; 



= मध्यकोयुदीस्थगणपाठः 
तिष्ठद्गुप्र्डतीनि च ८ प° ४८२ 9 तिऽदणु, आयतीगवम् , खलेयवम् , खल्ुसम् , 

लुनयवम् > लूयमा यवस् › पूतयवम् , पूयमानयवम् , सहतयवम् , सहियमाणयवम् ,सहतघु- 

सम् ; सषियमाण7सम् , समभूमि , समपदाति, सषमम्, विषमम्, दु षमम् , नि षमम् , 
अपसमम् › जायतीमसन् , पाण्समम् , पुष्वस्तमम्, प्राहम् › प्रथम् , प्रसृगम् , प्रदक्षि- 
णम् › सप्रति, जमम्रते इन्प्रत्यय , समासान्त । इति तिष्ठद्भ्वादिः । 

उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ( ० ७९६ ) व्यात्र, सिद, ऋक्ष, ऋषम, 
चन्दनः, वृक; वृष; वराह, हस्तिन् › तर. कुर, श्र, पृषत् , पुण्टर।कः, पलाश्च, कितव, 
इति व्याघादिराकरृतिगण । 

मयूरव्यंसकादयश्च ( घु० ४९६ ) मनृरव्यसक, ह त्रव्यसक, कम्बोजसुण्ड, यवन 
सुण्ड ¦ ॑न्दसि । हस्तेैगु,, पदेयृद्य, लाडगृकेगृ्य, पुनद।य, ( एहीडादयोऽन्यपदा्ं ) 

एहीपयम् › एहपचम्, एःहवःणजा (क्रया, अपेहिवणिजा, प्रेहिवणिजा, रदिस्वागता, अपेहि" 
स्वागता, एहिद्ितीया, अपेहिद्वितीया प्रेःहद्विनोया, एदिकया, अपेदिकया, प्रेोहिकथ, अपहरक- 
रया, प्रोदिकर, प्रोदकरमा, प्रेहकदमा, विवम चूडा, उद्धमचूा, आहरचेरा, आहरवनिता, 
आहरवसना, एृन्त॑वचक्षणा, उद्धरोत्छ गा, उद्धरावसज्, उद्धमविनमा, उल्त्तनिपचा, उत्प- 
तनिपता, उचावचम् , उच्नीचम्, आचोपचम् , आचपराचम्, निश्चप्रचम् , अकिचन , 
खात्वाकाखक् ; पीतवा।स्थरक ; मुदत्वायुःहत्त , प्रोष्यपापीयान् , उत्पत्यपाख्का, निपत्य- 
राहिणी, निषण्णदयामा, अपेहिप्रघसा, एहिविधक्षा, इहपत्रमो, इहद्वितीया, ( जहिकमणा 
बहुरूमाभीक्षष्ये कतार चासिदवाति ) जहजाड , जहिस्तम्ब , ( आख्यातमाख्यातेन क्रिया- 
सातत्ये ) अ्भीतपिवता, पचतश्रन्नता, चादतमोदता, खादतवमता, आहरनिवपा, आदरः 
निष्किरा, सिन्निख्वणा, कृन्धिकचक्षणा, पचलवणा, पचप्रकूटा । आक्रुतिगणोऽयम् । तेन 
अङुतोमय, कान्दिराक, आपुः षका, ? हमहुमका, यद्च्छा, एहर्याःहरा, उन्डृज- 
विग्रजा, द्रव्यान्तरम् , अक्दयकायम् , इत्यादि सिद्धस् 1 

ऊर्यादिच्विडाचश्च ( प्र ४९७ ) उरौ, उररी, तन्धी, तारी, ताक; वता, धी; 

धूसी, शकला, शसकला, वसकला, असकला, युद्धय॒वा, सज्; फठ, फटी, विद्धौ, 
यङ्क, जरोष्टी, केव्राले, केवासा, सालो, पयालो, शेवा, वपाक), अलूम, वमक, 

मस्मसा, मसमसा, वौपर् , कपय् , शौषर् , स्वाहा, स्वधा, पाम्पी, प्राइस् ; श्रत् , आविस् 
इत्युर्यादिः । 

सा्ताखश्वतीनि च ( प° ५०० ) साक्षात् , मिभ्या, चिन्ता, सद्य, रोचना, मास्था, 
श्रमा, अद्धा, प्राज्या, प्राजशहा, बीज्यां, बीजरहा, सचर्या, अर्थ, ठवणम् , उष्णम् , 

शीतम् ›, उदकम् , श्रा्रम , अरभ्नौ, वशे, विकसने, विहसने, प्रतपने, प्रादस् , नमस्, गा- 
ङतिगणोऽयम् । 



गणपाठः । द 

जधर्चाः पुंसि च ( परू ९०८ ) अधच, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुनप, कुसप, 
कुणप, कपाट) शद, गू; युव; (वज, कवन, प्र, गूह, सरक, कर, दिवम्, युषः 

अन्धकार, दण्ड, कमण्ठ्छु, स्ट, गन टौ, न्त, चक्र, ४ म. कम, मोदक, शतमान, 

यान, नख, नखर चरण, प्रच्छ दादेम दिम रत, स्व्तु, पधान, गर पात्र, धत, 
सैन्थव भरोषव, दक, चपक द्रोण, र्टन, पर्चव, पदिक, वारबाण, प्रोथ, कपित्थ 

शब्क, शार, शील, शह, (ररफ ) अधु खगच रेणु, ऋण, कपट, जकार, सुतर, 
छवण, वण, पूवे, चमस, क्षार, कप, काच चापद. मतल, निधन निर्यास, जम्म, 
वर्त, युस्त वुस्त, श्त्रेदिन, श्र, निगः, खर, मधु, मृ, स्थूल अराव. नः, वप्र, 
विमान, मुख, प्रभीव, श वन, कटक कण्टक, कष्ट,, शिखर. कल्क, वस्व, नटम- 
स्तक, नाटसस्तक वर्य कुटम, तृण प्रद) कुष्ट किरीट. ( कुमुद ), च्छद, गकु, 
तिमिर, आश्रय, भषण इककप्त इ्ास, सुल कन्त, तडाग, पिरक, दिद, वित्त, 
पिण्याक, माष, कोश, फलक दिन, दैवत, पिनाक, समर, स्थाणु, अनीक, उपवान, 
शाक, कप¦स, वधार, चार, खण्ट, दर, विटप, रण, कल, मृणा, इस्त, रद्र, हकः 
सूत्र, ताण्ठ्व, गाडीव, मण्यप पटह, सो, वेध, पा, शरार ठेह फक, संर, 
पुर, राष्ट, बिम्ब, श्रम्बर, कु टेम मण्ड छक्छुट, ऊुटप, कुद , खण्ड, तोमर तोरणः 
मञ्चक, पच्चक, पुडख वारु टार, वदमाक वप, वड, व्ठ॒देह उद्यान उधयोग, स्तेह. 
स्तेन, सगम, निष्क, क्षेम, दक, घ्व, श्च; पवित्र, यावन, करु, पालक वस्करू कुव, 
विहार, छोहित, विषाण भवन, अरम्य, पुलिन, ह, दढ, आन , परावत, शप, तीथै, 
रोमा, तमाल, रोह, दण्टक, शपथ प्र्तिमर, दाद, नुम् मान, वच॑स्कः कूच, तण्डकः; 
मढ, सहछ, श्रोदन, प्रवर, शकट, पराह, नाट, इकर, तण्डु, मुस्तक । इत्यधं चादिः । 

ङक्कुव्यादीनामण्डादिषु । ( प्र० ९१२) ङु छुट); स्गी, काका 1 अण्ड, पद; 
चाव, कुस, गुट, इति कुक्कुर्यादर डा दश्च । 

पादस्य ोपोऽहस्त्यादिभ्यः ( प° ९१८ >) हस्तिन् › दाल, श्व, करिक; करत 
कटोलक, गण्डो, कण्डोक, कण्टोरूक, अज, कपोत, जार, गण्ड, महेला, दासी, यणिकाः 

कुसूरू, इति हस्स्यादिः । वि 
उर.म्टुतिभ्यः कप् ( ए० ९२२ ) उरस् , सपिभ् › उपानढ › पमान् › अनड्वान् ; 

पय , नौः, रक्ष्मो , दधि, मधु, शाली, चाकि, अवीन्नन 1 इत्युर भ्रश्टतयः। 

वाहितागन्यादिषु { प° ९२४ ) आदिता , जातपुत्रः, नातदन्त , जातदमश्रु , तेर- 

पीत , ृतपीत , ऊटभा्ं , गताथै , आ तगणोऽयम् । तेन गडुकण्ठः, अस्युचत, दण्डपाणि 
इन्यादि ज्ञेयम् । इत्याहिताग्न्यादयः ६ 

राजदन्तादिषु परम् ( ९२९ ») राजदन्त , श्रमेवणम् , छिपतवासितस् ; नग्नमुषितम् , 
सिक्तसमरम् , मृष्च्रितम्, अव छ@च्नपकम् , अपितोप्तम् , उप्तगाटम् , उलूखलशुसरम् 
तण्डुलकिण्वम् , इषदुपलम् , आरडवायनि ( नी ); ॐरग्वायनवन्धकी, चित्ररथबाहोकम् 



दे मध्यकोञुयाप- 

श्रवन्त्यदमकम् , गू द्रायंम्, खातकराजानो, विष्पक्पेनाजनो, अक्षिभ्रुवम्, दारगवम् । 
( व्मादिषुमयम् ) अर्थवमो, वर्मायो, अयेजन्दौ, शब्दार्थो, च्र्थकामौ, कामार्थौ , वैकारि- 
मतम् , गाजवा नम् , गोजना तम् , गोपा्वानी पलासम् , पुल्ासककरण्डम् , स्थूरपुलासम् › 
स्वरपुखासम् , उद्चीर्बीजम्, सिजास्थम् , चित्रास्वाती, मायापती, दम्पती; जम्पती) 
जायापती, यु्पनी, पुत्रपल, केशदमश्, शिरोबीनम् , शिरो ननु, सपिमधुनी, "मधुसपिषी, 
आचन्तौ, अन्नाद, गुणन्रद्धी, बृद्धियुणो । आद्कतिगणोऽयं राजदन्तादिः । 

गवाश्वप्रश्ठतीनि च ( प° ९२७ » गवाश्वम् , गवाविकम् , गवैडकम् , अजाविकम् ; 
जजेडकम् , कृ गवामनम् , कुढगकिरातम् , पुत्रपोचम् , चचण्टानम् , सत्र॑कुमारम् , दासामा- 
णवकृस् , सारो पटकम् › रारीग्रन्रदम् , चाटापट्टिकम् , उष्टरलरम् , उदारम्; मतरशक्रन् ; 
मूतरपुरीपम् › यद्रन्रेद , मासज्ञोणितम् , द भ्॑चरम् , द भ॑पूतीकम् , ्जनश्चरीपम् , श्रज्ुन- 
युल्पम् , तृणोपलम् , दासीदासम् „ कुटोकटस् , मागवतीभागवतम् , एते गवाश्चप्रश्रतयः । 

न ठथिपयसादीनि ( पू० ९२८ » द वेपयसी, स्पिमधुनी, मदुस्पिपी), बह्प्रजापी, 
शिकवैश्रवणः, स्कन्द वेशाखो, परतरा नकमौ ङिको, प्रवरग्योपसदो, रुद्धरष्णो, ` इन्मावहिपौ, 

` दीक्षातपसी, अध्ययद्नतपसी, उलूखलमुसञे, च्रायवसाने, धदामैये, ऋक्सामे, वाड मनमे, 
इति दधिपयञादयः। 

पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् ( प° ४९) पषोदर, एरपोपयान, वलाहकः, जीमूत, उल्- 

शल, पिशाच, दसो, मथूर, इति परयोदरादिः । 
मतौ बह्चोऽनजिरादिनामर् ८ घृ० ‰९० ) अनिर, सदिर, पुलिन, टस, कारण्डव, 

-वक्र गकं इत्यजिरादि. । 
शरादीनां च ( पृ० ५६० ») रर, वज्ञ, धम, च्रहि, कपि, मणि, सुनि शुचि, हनु, 

इति शरादिः । 
इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो न ( प्र० ५५) इरिका, मिरेका, तिमिरा, इतीरिका- 

दिराकरृतिगणः 1 
अश्वपत्यादिभ्यश्च ( प्र° ९९४ ) अश्वपति, स्थानपति, ज्ञानपत्ति, यज्ञपति, यन्धुपति, 

शतपति, वनपति, गणपति, गष्टरपति, कुरति, गृहपति, पशुपति, धान्यपतिः'धमपति, धन्धपति, 
सभापति, प्राणपति, क्षिवपति, इत्यश्वपत्यादिः। 

उत्सादिभ्योऽञ् ( १० ९५९ ) उत्स, उदपान, विकिर, विनद, महानद, महानस 
महाप्राण, तल्ण, तुन, बष्क, यास, धेनु, पृथ्वी, पडक्ति, जगती, विष्टप्, अनुष्डप् , 
जनपद, भरत, उश्चीनर, गीष्म, पीलु, कुण, उदस्थान, देले, पृषद र, सछकोय, रथन्तर, 
मध्यन्दिन, बृहत् , महत् , सत् , कुठ, पञ्चार, इन्द्रावक्षान, उष्णिद् › ककुभ् , उवण, 
देव, मरीष्मादच्छन्द'स, इष्युत्सादिः । 

, श्गादिभ्यो यञ् ( ५८६ ) गग, वत्स, वाजात, सस्ति, अज, व्याघ्रपात् › विदर्त् › 
श्राचीनयोग, च्रगस्ति, युरस्ति, चमस, रेभ, भधिवेश, खद्ध, रट, रक, एकः, धूम, च्रवट › 



गणपाः । ६८९ 

मनम् , धनजय्, वृक्ष, विश्वावसु, जरमाण, लोहित, यसित, वश्व, वल्यु; म ड, ग इ) श्भुः 
लिय, गुल, मन्तु, मडद्छ, श्राख्शु, जिगोएु, मनु, तन्तु, मनायौ, पनु; कथक, कन्यकः) 
ऋक्ष, वृक्ष, ( वृक्ष ) तु, तर्ष, तलुक्ष, तण्ड, वतण्ट, कपि, कत, कुरकत, अनडह ; कव) 
स्कर, गोकक्ष, अगस्त्य, कण्डनी, यज्घवस्क, पणेवल्क, अभयजात, विरोहित, चषगण, रहू- 
गण, शण्डिक, ( चणकः ) वर्णक, चुलक, सुदल, सुसर, जमदि, परश्चर, जाठुकणे, महित, 
मन्वत, श्रदमरथ, शकराश्च, पूतिमाष, स्थरा, अदरक, ( अररक ) एकाक, पिञ्ञर, कष्ण, 
गोलन्द, उलूक, तितिक्ष, भिषज्, भिष्णज् , भडित, मण्डित, दल्म, चेकित चिकस्सित, 

देवहू, शन्द्रह, एकलू , पिप्पलू , दृहदथि, खलोहिन्, उक्थ, कटीयं । इति गगोदिः। 
बाह्वादिभ्यश्च ( परण ५८८ ) वाहु, उपवाहु उपवाकु, निवाकु, रिवाकु+ वटाकु, उप- 

निन्दु, व्री, टकला चूडा, बलाका सृषिका, कुशला, भगला, ( छगला }) वुवका; 

ध्रुवका, खमित्रा, दुमा, पुष्करसद् ,  नुहरद् , देवदाम॑न् , अशचिद्यमेन् , मद्ररमन् , खरा- 
मेन् › नामन् , उनामन् , पन्रन् , सष्न् , शष्टन् ! अमितौजस सलोपश्च ! उुधावत् , 
उदज्चु, माष, रिरस् , शराविन् › मरौ चिन्, क्षेमबृडधिन् , शखरतोदिन् , स्वरनादिन् › नग- 
र्माड् , प्राकारमदिन् , रोमन् , श्जीगत, कृष्ण, युधिष्ठिर, भ्रज्ुन, साम्ब, गद, प्रचुश्न, 
राम, उदङ । उदक सज्ञायाम् । सभूयोऽम्मस सलोपश्च । आ्तिगणोऽयम् । तेन सातव्य- 
कि जाद्धि, देन्द्र्मि , आजषेनयिं , इति बाह्वादिः । 

अचृष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽन् ( ० ८९८ >) विद, उवे, करयप, कुलिक, भरद्याज, 
उपमन्यु, करात्, किदम, विश्वानर, ( ऋष्टिषेण ) ऋषिषेण, ऋतमाग, हयंश्व, भियक, 
आपस्तम्ब, कूचवार, शरद्रत्, शुनक, धेनु, गोपवन, शिगु, बिन्दु, ( मोगक ), माजन 
( रामिक ) ररवावतान, श्यामक, इयामाक, रयाव, रयापणे, हरित, किदास, बद्यस्क, 
छकजूप, वन्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, ( रथीतर ) रचत, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद, 
रवर, अरस, मठर, ( गरडाकु ) सपा, खदु, पुनभ › पुत्र, इहि, ननान्टर, परख, 
परशु च ¦ इति बिदादिः । 

श्षिवादिभ्योऽण् ( प्र० ५५८ >) रिव, प्रोष्ठ, मोक, चण्ड जम्भ, भूरि, दण्ड, कुठार, 
ककुभ, अनभिम्लान, को'हत सुख, सन्धि, खनि, ककुस्स्थ, कहोड, कड, कटूय, कहय, 
रोघ, कपिज्चर, खञ्जन, वतण्ट, वृणकणे, श्चीर हद, जरूहद, परिरु, ८ पथक ) पिष्ट, हेहय, 
गोपिका, कपालिका, जरिक्का, बधिरिका, मज्जा, बृश्णक, खजार, खज्ञा, रेख, रेख, 
रिख, श्रारेखन, विभ्रवण, खण, वतेनाक्ष, अीवाक्ष, पिक, छक्षाक, नभाक, उणेनाम, 
जरत्कार, पुरोहितिका, सरोःइतिका, आयंखवेत, खपिष्ट, मर, कणे, मयुरकणे, खज्ञुरक, 
तक्षन् , ऋष्टिषेण, गदा, विपादश्च, यस्क, रद्य; दद्य, अयस्थूण, त्रणकणे, पणे, अलन्दन, 
विरूपाक्ष, भूमि, इला, सपत्नी । दयचो नया । त्रिवेणी, तचरवण च । इति शिवादिः । 

रेवस्यादिभ्यष्ठक् ( प्र० ५4९ ) रेवती, धश्वपारी, मणिपाढी, द्वारपाली, बृक्वच्िन् + 
वृकवन्ु+ वृकयाह, कणेमाह, दण्डयाहु, ककुदाक्ष, चामरयाह, कुक्कुटाक्ष, इति रेवत्यादिः । 



जन 

2 हध्यकोुवान्- 

गोत्रे कुञ्ादिभ्यश्च्कन् ( प्र ५९९ ) कुज, बध, शद, भसरमक, गण, रोमन् » 
शठ शचयाक रण्डा राम, विपान, स्कन्द स्कम्भ, इति ऊजादिः । 

नडादिभ्यः फक् ( परण ५६९ ) नड, चर वक, मुज, इतिक, इतिश. उपक, एक, 
क्रमक, शलडकु करदः च, सङ्, वाजप्य तिक. अधियम् दृषगणे प्राण, नर, सायकः, 
स, ।सत्र दीप पनर, विद्ध, कठर, किदरुरु काच्यप, कातरः फातल कारय; कान्य, 

अज, शरस्य द्रष्णरणौ, बाद्यणएवािष्डे, च्रमित्र, किशु, चिच कुमार क्रोष्टु, कोष्ट च, रोह, 

दुग, स्तम्भ रिदापा, श्रयतृण, राकट, मनम्; खमत, निमत ऋच, जलधर, अध्वर) 
युणवर, दसवः, दण्डिन्, ह स्तन् , पिण्ड, पञ्चाल चममिन् , सरए़त्य, स्थिरक; बाह्मण, 
त्रक, उदर श्वल, खरप, कदु, इन्व, ग्र, कामुक, ब्रह्मद त, उदुम्पर, शोण, लोह, 
°ण्डप, इति नडादिः । 

अश्वादिभ्यः फञ् ( परू० ९६० ) अश्व, अभ्मन् ; शख, शूद्रक, बिद, प्ट, रोहिणः 

खजूर, पिल, भडिल, भण्टिल, भडित, भण्डत, प्रक्रत; रामोद, क्षान्त कारश्च, काण, 

गोकाबु, अकं, स्वर, वन, पाद, चक्र, कुल, पूरु, श्रविष्ठ, वीक्ष, पविन्द, पवित्र, गोभिन् , 
दयाम, धूम, धूम्र, वाग्मिन् › विश्वानर, कुट, शाप श्रातरेये जन, जड, खड, गरीष्म; अह; 
फेन, विशय, विकचा, गिरि, चपल, चुप, दाम, वेद्य, प्राच्य, आनय, पुसि जति । 
अजन् , छमनस् दुश्नस् नम प्रान्त, ध्वान; आत्रेयभारद्राजे, भारञाजात्रेये, उत्स, 
श्रातव, किंत, शिव, खदिर, इत्यश्चाप्दुः । 

शु्रादिभ्यश्च ( प्र० ५६० 2) शु, वि, "र, ज गमन, सतद्मयार, शायर, शलाकाभर 
रेखाभर , विकाम, रोष्टणी, रुपिमणी, धमिणी, दिल, गा, चजबस्ति, राकन्धि, विमान, 
वरिववा, णुकं, विरा, देवनर, चकुनि, शक्र, उथ, शग्ठ, बन्धको, खकण्डु, विश्व, अतिथि, 
गोदन्त, कुचाम्दु, मकष्ट, शान्ता, हर, पणष्डुरक, सुनामन् , क्ष प्दयामयो्वासिष्ठ 
गोधा, कृकखान, श्रणीव, प्रवाहण, मरत, भरम, शकण्डू, कपूर, इतर, च्रन्यतर, आ्राङीढ, 

खद, सुदक्ष, खवश्चस् , खदामन् ›, कद्र, तद, श्रकश्चाय, कुमारिका, कुगरिका, किो 
रिका, यमिका, जिह्यारिन् , परिधि, वायुदत्त, शकल, शराका, खद्रूर, कुभेरिका, अशोका, 
गन्धपिद्रला, खण्टोन्मन्ता, अतुवृष्िन् , जर तन् , वरीवदिन् , विग, वीज, जीव, श्वन् , 
जर्मन् , अश्व, अजिर, इति श्यु्ादिरङ्कतिगणः । 

कल्याण्यादीनामिनङः ( पु ९६० ) कल्याण, युमगा, दुमेगा, बन्धकी, अनुवृष्टि, 
भनुखति, जरती, बलीवर्द, ज्ये आर, कनि, मध्यमा, प्रस्व । इति कल्याण्यादिः। 

तिकादिभ्यः फिञ् ( प्रृ० ५६२) तिक, कितव, सज्ञा, बाला; क्िखा, उरस्, 
साध्य, सेन्धव, यसुन्द, रूप्य, याम्य, नील, अमित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ, तेतिर, भौरस 
कौरव्य, मौरिकी, भौलिकी, मौरीकी, चौपयत, च्यत, कियत, क्तेतयत, वाजवत् , 
चन्द्रमस् , शुभः, गहा, वरेण्य, सुपामन् , रन्ध, वह्यक; स्वरप, दृष, रोमक, उदन्य, 
धन्, इति तिकादिः । 



गणपीाडः । (+) 

कम्बोजाल्लुक् ( प° ९३३ ) कम्मोजादिभ्य इति वक्तन्यम् । कम्बोज, चो, केरक 
शक; यवन । इते कम्बाजादि । 

भिक्तादिभ्योऽण् ( ० १६८) भिक्षा, गभिणी, क्षेत, करीष, श्रद्ार, चभिन् , 

१५५५; सह, युवति, पदाति, पद्धति, अथेवत् , दक्षिणा, भरत, विषय, शोच, इतिं 
{दः । 
पाज्ञादिभ्यो यः ( ० ९६९ ) पाच्च, तृण, भूप, वात, श्रह्ञार, पाटल, पोत. गल 

पिटक, पियक, शकट, हल, नट, वन, इति पाश्चादिः । 
खरादिभ्य इनिर्वक्तव्यः ( परण ५७० ) खल ठक, कुम्ब, शाक, कुण्डलिनी, 

इति खरादिरक्रतिगणः 
कतूक्थादिसूत्रान्तादक ८ पर० ७4 ) उवथ, लोकायत न्याय, न्यास, पुनरुक्तः 

निरुक्त, निमिन्त, द्विपद, ज्यो तिष, श्रनुपद, अनुकस्प, यज्ञ, धमे चचां, क्रमेतर, श्क्षण 
सहिता, पदक्रम, सद्र, परिषद् , बृत्ति, स्ह, गण, गुण, आयव द । इभ्युक्थादिः । 

वुञ् अुणकठजिलरसेनिरदनण्ययफकपिजिञ्ञ्य ककटकोऽरीहणक्रसाश्वर्यंङ्मुदकाश- 
वुण्रत्तार्मसखिसंकाश्बल्पक्तक्णसुतंगमप्रगदिन्वराहङयुदादिभ्यः ( ० ९७३ ) (१) 
श्ररीहण, दूषण, इृहण, मगल, उलन्द, किरणः सापरायण क्रषष्ट्रायण आओष्टरयण, नेगता- 

यन्, मेनायण, सास््रायण, वैमतायन, गौमतायन, सौमतायन, सौसायन, धौमतायन, 
ठेन्द्रायण, कौन्द्रायण, खाययन, साण्डिल्यायन रायस्पोष विपथ, विपाक, उदण्ड, उद- 
चरन, खाण्डवीरण, वीरण, काश्च्रत्स्न, जाम्बवत्, रिशा, रेवत, बिस्व, छयन्ञ, शिरीष 
वधिर, जम्बु, खदिर, सुशमेन् , भटतृ, मटन्दन, खण्ड कलन, यज्ञदत्त, इत्यरीहणादिः । 

(८२ ) कराश्च, अरिष्ट, करिदेम, विशार रोमश रोमज, रोमक, शवक, वृूटवक्छ 

वये, सुकर, सूकर, प्रतर, चदश, पुराग, पुरग, मख, धूम चरजिन, विनत, अवनतः 
विकुस्यास, पराशर, श्ररुस् , अयत्, मोदस्य, युकर, इति छल्चश्वादिः । 

( ३ ) ऋदय, न्ययोध, सर, निलीन, निवास, निवात विधान निवद्ध, विबद्ध, परिगूढ, 

उपगूढ, अक्षनि, सित, मत. वेमन्, उत्तरारमत्, उ्दमन्, स्थूल ब्राहृ, खदिर रकंरा, 

अनङ् , अरड़, परिव, वेणु, वीरण, खड दण्ड, परीषृन्त कः म, अश, इत्युश्यादिः । 

( ४) कुयुद, शकरा, न्य्ोध, इट कट स~ ट, गत, बीज, परिवाप, निर्यास 
शकट, कच, मधु, चिरीष, अश्व, अश्वत्थ, वस्वज, यवाप्त कूप, विकड़ट, दशरयाम, इति 

कुखुद्देः । ५ 
( ५ ) कार, पाश्च, अश्वत्थ, परश, परीयुक्षा, चरण वास, नड, वन, कदम, कच्छ्रुल, 

कड्ट, गुडा, विसतृण, कपूर, ववेर, मधुर, यद, कपित्थ जतु, सीपार इति कालादिः ¦ 

( & ) तृण, नड, सूक, वन, पणं, वराण, विल युक फक, श्र्ञुन, चरण, सुवणं, वकः 

चरण, वु इति चृणादिः । 
(७) प्रेक्षा, दर्फा, बन्युका, ध्रुवका, क्षिपका न्यपोध, इकर कड्ट, स्ट, कट 

कूप, बुकः पुट, मह, परिवाप, यवि, ध्रुवका, गते, दूषक, दिरण्य, इति प्रक्तादिः । 



दद मध्यकोभ्रुयाम्- 

८८ ) दमन्, यूथ, ऊष, मीन, नद, दभ, छन्द, युद, खण्ड, नग, शिखा, कौट, 
पाम, कन्द, कान्ड; कुर, गह, गुण, कुण्ड, पौन, गुह, इत्यश्मादिः। 

( ९) सखि, ्राञ्नदन्त, वायुरन्त, सषखिःत्त, गोपिल, भछ, पार, चक्र! चक्रवाक; छंगरू; 

भदक, करवीर, वासव, वीर, पूर, वजर, कुसौरक, क्षीर, सरक, सरस, समर, समर, 
खरस, सेह, तमार, कदर, सपर, इति सख्यादिः । 

(१०) सकाश, कपिर, कारम", समीर, दुरसेन, सरक शर, पुपन्थिन्) पन्थ च्, 
यूथ, अश्च, ग्ग, नासा, पित, अनुना, अरमन् , करट, मरन, दय, कुम्भ शीषे, वितर, 
समल, सीर पञ्जर, मन्थ, नल, रोमन्, पुन, सुपर, कट्पि, सकणक, वृष्टि, तीय, 
श्रगस्ति, विकर, नासिका, इति संकाश्ादिः । 

( ११ ) व, चुल; नर) दर, वट, छकुरु, उरक, पुस, मूर, उर, इछ, वन; कुक 
इति बलादिः! 

( १२ ) पक्ष, तक्ष, तुष, कण्ड, अण्ड, कम्बङुका, बछिक, चिच्र, अस्ति, एपथिन्पन्थ च, 
कुम्भ, सीरक, सरक, सकल, सरस, समर, अतिश्वन् , रोमन्, लोमन्, हस्तिन्, मकर 
लोमक, गीषे, निवात, पाक, सिंहकः, थरकुश, उवणएंक, टसक, दहिसक, कुत्स, विर, खि, 
यमरु, हस्तकला, सकणक, इति पक्तादिः । 

- ८१३ ) कणं, वसिष्ठ, अक, च्रकौलूप, द्रुपद, मानड्द्य, पञ्चजन्य, स्फिच्, कुम्मी, कुन्ती 

नित्वन्, जीवन्त, कुलिश, आण्डीवत्, जव, जैत्र, आनक, इति कर्णादिः । 
( १४) सुतञ्जम, खनिचिन्त, विप्रचिष्त, महाचिन्त, महाठुत्र, स्वन, शेत, खडिकृ 

शक, विप्र, वीजवापिन् , जुन, श्वन् › ्रनिर, जीव; खण्टिन् , कण, विग्रह्, इति सुतद्गमादिः। 
( १५ ) प्रगडिन् › मगन , मद दन्; कविर, खण्ठित्, गरतः, चृटार, मन्दार, मडार 

कोविदार, इति प्रगदयादिः । 

( १६ ) वरह, पलाश, रिरोप, पिनद्ध, निवद्ध, बलाः, स्थूल, विद्ग्य, विजग्ध, विमभ्न; 

निम्न, बाहु, खदिर, राकरा, इति वराहादिः। 
(१७ › कुमृद, गोमथ, रथकार, ठदरपाम, च्रश्त्य, शाल्मलि, रिरीष, मुनिस्थल, 

कुण्टर, कूट, मधुकं, घास, इन्द, शुचि, कण, इति कुमुदादिः । 

वरणादिभ्यश्च ( प° ९७४ > व्रणा, श्वी, सास्मङि, शुण्डी, सयाण्डी, पर्णी? ताघ्र- 
पणी, गोद, आलिङ्गयायन, जानपदी, जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, व्यु, उस्जयिनी, गया, 
मथुरा, तक्षश्चिखा, उरसा, गोमती, बरुभी, इति वरणादिः । 

मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८ प° १७९ ) यव, दस्मि, ऊर्मि, भूमि, कमि, 
कुचा, वशा, द्राक्षा, ाक्षा, जि, ध्वजि, निज, सज्जि, हरित्, ककुद् सरत, गरत्) 
इत, दु, मधु, इत्याङृतिगणोऽयम् । 

नद्यादिभ्यो ढक. ( प° ९७६ )) नदी, मही, वाराणसी, श्रावस्ती, कोयाम्बी, 



गणपारः । 2८६ 

वनकौराम्बी, कारषरी, काराफरो, खादिरी, पूर्व॑वरी, पाठा, माया, शास्वा, दावा, सेत्तकीः 

वडवाया वृषे, इति नयादिः। 
उत्करादिभ्यश्डु. ८ पर० ५७९ ) उत्कर, सफल, शफर, पिप्पल, पिप्पकीमूक; 

अरमन् , सुवर्ण, खलाजिन, तिक, कितव, अणक, तरे वण, पिन्तुक, अश्वत्थ, कार, दुद्र 
मखा, चाक, जन्या, अजिर, चरन् , उत्क्रोश, क्षान्त, खदिर, शपंणाय, श्यावनाय, 

सैवाकव, तृण, वृक्ष, राक, पलाश, विजिगीषा, अनेक, आप, फल, सपर, अकं, गतं, 
अधि, वरैराएक, इडा, अरण्य, निशान्त, पणै, नीचायक, राङ्क, अवरोहित, क्षार, विशार, 
वेष, अरीहण, खण्ड, वानागार, सन्त्रणा्दै, इन्द्रवृक्ष, नितान्तवरक्ष, आरक्ष, इत्युत्करदिः ॥ 

काश्यादिम्यषटन्जिठौ ( प° ९७८ ) काशि, वेदि, चेदि, सायाति, सवाह? भ्रच्युत, 
मोदमान, रुलाद, हस्तिकघ, कनाम, हिरण्य, कारण, गोवाप्तन, भारङ्गी, अरिन्दमः 

अरित्र, देवदन्त, दराप्राम, शौवावतान, युवराज, उपराज, देवराज, मोदन, सिन्धुमित्र, 

दासमित्र, स॒धामितर, सोममिव, छागभित्र, साधमिच, सथभित्र, आपदादेपूवेपदात् का- 
लान्तात । आपद् उव्व तत् 1 इति काश्या. । 

गहादिभ्यश्च ( प° ५७९ ) गह, अन्तस्थ, सम, विषम, मध्य, मध्यदिन, "वरणे? 

उम्तम, अङ्घ, वक्त मगध, पूवेपक्ष, अपरपक्ष, त्रधमक्लाख, उन्तमर्ाख, एकशाख, समानः+ 

शाख, एकाम, समानग्रास;, एकवृक्ष, एकपलाश, इष्वर, इष्वनीक, अवस्यन्दन, कामप्रस्थ, 

खाडायन, काेरणि, छगैरणि, सौभित्र, शैशिरि, आन, दैवशमि, श्रौती, श्राहिसि, 
आमित्रि, व्याडि, वजि, आध्यधि, नृम, रौङ्धि, आश्चिशमि, सौजि, वाराटकि, वारमी- 
कि, तैमनृदधि, आश्वत्थ, ओदधाहमानि, एक बेन्दवि, दन्ताय, दस, तन्त्वथ, उम्तर, अनन्तरः 
सुखपाश्वतमोछौप । जनपरथो डुक् च । देवस्य च । इति गहादिरङृतिगणः । 

द्वारादीनां च ( प° ८८० >) द्वार, स्वर, स्व्रामः स्वान्याय; व्यस्कर रवरित, स्वर् + 

स्फयक्रत् , स्वाद, गदु, रवम् , च्वन् , स्व ¦ इति इारादिः। 

सन्धिवेराचयूतुनत्रेभ्योऽण् (- पर० ५८० ) पन्िवेला, सन्ध्या, जमावास्याः त्रयोदशी, 

चतुरशी, पोण॑मामी, प्रतिपत् । इति सन्धिवेरादिः । 
दिगादिभ्यो यत् ( प्र० ९८३ >) दय् › बभ, पूग, गण, पक्ष, धाय्यः मित्र; मैषा अन्तरः, 

पथिन् , रहस्, अलीक, उखा, साक्षन् , देक, आद, अन्त, सुख, जघनः मेष, यूथ, 

उदकात्सन्नायाम् , न्याय, वश, वेज, काल, काश्च । इति दिगादिः । 

परिमुखादिभ्य एवेष्यते ( प° ५८३ >) परिख, परिदल, पयो, पथलूखक, परिसीर 

उपसीर, उपस्थूण, उपकराप, अनुपथ, अनुपद, अनुगङ़, अनुतिरु अनुनीत, अनुमाय; 

अनुमीर, अनुमाष, श्ननुयव, श्रनुयूप, अनुवश, प्रतिश्ञाल, इति परिखुडादि । 
अध्यात्मादेषठन् ( ५८० ) अन्यात्म, अधिदेव, अधिमूत, इहकोक, इत्य्यास्नादिः- 

र्रतिगर । 
- अनुशतिकादीनां च ( प° ५८४ ) अतु्तिकः; अनुदोड, भ्रनुसवरण, श्रदुसंवस्सर, 

४ म० 



६६० मध्यकोसुदयाम्- 

अञ्ञारवेणु, असिष्त्य, अस्यहेति, वन्योग, पुष्करमद्, ग्रनुहरत्, कुरकत, कुरुपश्चार, 
उदकशुदध, इदहरोक, पररोक, सव॑लोक, सव॑पुरष, सव॑भूभि, प्रयोग, परख्ली, राजपुरुषात् 
न्यनि, सूत्रनड, आकृतिगणोऽयम् । तेन अधिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुर्विधा, इत्यादि । 
हत्ययुश्षतिकादिः । 

परा्ञादिभ्यो वा ( प्र ५८७ ) पलाश, खदिर, दिद्पा, स्यन्दन, पराक, करीरः, 
शिरीष, यवास, विकङ्त, इति पराश्ादिः। 

नित्यं श्द्धश्यरादिभ्यः ( ० ९८८ ) शर, दभ, सरग, कुटी, तूण, सोम), वस्वज, इति 
श्षरादिः। 

प्लक्तादिभ्योऽण् ( प्र ५८८ >) प्क्ष, न्योध, इद्धुदी, अश्वत्थ, शयु, रुरु, कक्ष, 
बृहती, इति प्ठक्तादिः । 

हरीतक्यादिभ्यश्च (प्र ९८९ ) हरातकी, कोश्चातको, नखरजनी, शष्कण्डी, दाडी, 
दोडी, खेतपाकौ, अज्ञुनपाकी, द्राक्षा, काला, भ्वाडक्षा, गभीका, कण्टकारिका, पिष्यरी, 
चिच्ना, रेफाल्का, इति हरीतम्यादि , 

तदिति माङष्दादिभ्य उपसंख्यानम् ( प° ५९० ») माशब्द , नित्यद्चब्द , काय॑- 
शब्द --इति माश्चब्दादिराङ्कतिगणः 

आदौ प्रभूतादिभ्यः ( पर ९९० » प्रसूत, पर्याप्-इति प्रभूतादिरद्कतिगणः। 
पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः ( ० ५९० ) सुखात, खुखराचि, सुखशयन--इति सुस्ना- 

तादिराङ्तिगणः। 
गच्छती परद्ारादिभ्यः(प्रु० ५९०) परदार, गुरतरप, इति परदारादिर करतिगणः। 
पपादिम्यष्ठन् ( प° ९९१ ) पपै, अश, अश्वत्थ, रथ, जार, न्याम, व्यार । पाद 

पचति पर्पादिः! 
वेतनादिभ्यो जीवति ( प्र ९१ ) वेतन, वाहन, अधेवाहन, धनुर्दण्ड, जार, वेक, 

उपवेश, प्रेषण, उपवम्ति, सुख, जय्या, शक्ति, उपनिषद् , उपदेश, रिष् , पाद, उपस्थ, 
उपस्थान, उपदस्त-इति वेतनादिः । 

भस्व्ादिभ्यष्ठन् ( प्र० ९९१ ) मखा, भरट, भरण, शीपषैमार, शीष भार असमार, 
भसेभार--इति भखादिः। 

निशत्तेऽकद्यूतादिञ५ः ( प° ५९२ ) चक्षयुत, जानुप्रहतः, उद्घ प्रहत, जडघाप्रहत, 
पादस्वेदन, कण्टकमदन, गतानुगत, गतागत, यातोपयात, भ्नुगत 1 इत्यन्ञद्यूतादिः। 

छुत्रादिभ्योणः ( ¶० ५९३ ) छ, रिक्षा, प्ररोदस्थाः" बुयक्षा, चुरा, तितिक्षा, उप- 
स्थान, कृषि, कर्मन् , विश्वधा, तपम् › सत्य, अनत, विरिखा, विरिका, भक्षा, उदस्थान, पुसेडा; 
विक्षा, चुक्षा, मन्द्र, इति छत्रादिः 1 

उगवादिभ्यो यत् ( ए०५९४ >) गो, हिम्, अक्षर, विष, बहिस्, अष्टका, स्वग, 
शुग, मेषा, सुच् 1 नाभि तभ च ! शुन. सप्रसारण वा च दीषैत्व, तत्सन्नियोगेन चान्तो- 
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दानत्ततवम् । ऊधसोऽनड च । कूप, खः, दर, खर, अघर, अध्वन्, क्षर, वेद, बीज, दीप्तः 

इति गवादिः! 
विभाषा हविरपूपादिभ्यः ( ए० ५९५ ) अपूप, तण्डु, अभ्युष, अभ्योष, अवोष, 

अभ्येष, पृथुक, ्रोदन, सप, पूप, किण्व, प्रदीप, सुसर, कटक, कणैवेष्टक, इगंङ, अगं । 

द्न्नविकौरिभ्यश्च | यूप, स्थूणा, दाप, त्रश्च, पत्र, इत्यपूपादिः । 
असमाते निष्कादिभ्यः ( प्रु ५९७ >) निष्क, पण) पाद, माष, वाह, द्रोण, षष्टि, 

इति निष्कादिः। 
दण्डादिभ्यो यत् ८ प° ९९८ ») दण्ड, सुतल, सधुपकै, कशा, मैव, अर्ष, मैधा, सवण, 

उदक, वध, युग, गुहा, भाग, इम, मन्न, इति दण्डादिः । 
पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( ० ९९९ ) पृथु, घ्रदु, गहत् , पड़, त, रुद, बडु, साधु, 

द्मा, उर, युर, बहुल, खड, दण्ड, चण्ड, अकिंचनः, बाङ, वत्स, होड, पाक, मन्द, स्वादु, 
इश्व, दीर्घ, प्रिय, वृष, ऋजु; क्षिप्र, छद्र, अणु । इति पएथ्वादिः । 

वर्गदडादिभ्यः ष्यञ्च ( प° ६०० ) दढ, बृढ, परिवृढ, युश, करा, वक्र, शुक्र, युक, 
आम्र, कृष्ट, रवण, ताम्र, रीत, उष्ण, जठ, वपिर, पण्डित, मधुर, सूखे, मूक, स्थिर । 
वेयातरातमतिमन शारदानाम् । समो मतिमनसो । जवन । इति दादिः । 

गुणवचनत्ाह्यणादिभ्यः कर्मणि च ( पू० ६०० ) ब्रामण, वाढव, माणव 1 अदत 
नुम् च । चोर, धृतं, आरावय, विराधय, अपराधय, उपराधय; एकभाव, द्विभाव, त्रिमव, 
अन्यभाव, श्रक्षत्रजञ, सवादिन् , मवे्िन्, समान् , बहुभाषिन्, नीर्षधातिन्., विघातिन्; 
ममस्थ, विपमस्थ, परमस्थ, मन्यमस्थ, त्रनीश्वर, कुशक, चपल, निएुण, पिशुन, ऊतूहल, 
चेवज्ञ, विश्च, बाक्िशि, अरुनः, दु पुरुष, कापुरुष, राजन्, गणपति, अधिपति, गड़र, 

दाया, विश्स्ति, विषम, विपात, निपात । सर्वैषेदादिभ्य स्वाथ । चतुव दस्योभयपदन्रद्धिश्च । 
द्ौरीर। इति ब्ाह्यणादिराकृतिगणः । 

चतुवणादोनां स्वार्थे उपसंख्यानम् ( प° ६०० ) चतवेणै, चलुराश्रम, सवेःवे्, 
त्रिलोक, चिस्वर, षडगुण, सेना, अनन्तर, सच्चिधि, समीप, उपमा, सुख, तदथै, इतिह 

मिक । इति चतुर्व्णादिः 
पत्यन्तपुराहितादिभ्यो यक् ( परू० ६००) पुरोहित, राजामे, माभिक; पिण्डित, 

खुहित, बार, मन्द, खण्डिक, !दण्डिक, विक, कमिक, धिक, शङ्क, सूतिक, मूक, 
तिरक, श्रजलिक, ्रज्ञनिक, रूपिकः, ऋषिक, पुत्रिक, विक, छत्रिक, पिकः, पथिक, चभिक, 
प्रतिक, मारय, अस्तिक, सूचक, सरक्षक, सूचक नास्तिक, अजानिक, शाकर, याक्रर 

नागर, चटकः इति पुरोहितादिः ॥ 

भ्रागग्छजातिवयोवचनोदात्रादिभ्योऽज् ८ परु ६००) उदरात्, उने, प्रति, 
मरशास्तरृ, होत, पोतृ, हतर, रथगणिक, पत्तिगणक, सषु, इष, व्व, वधू, खभगः, मन्त्रे ! 
इत्युदरात्रादिः 
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हायनान्तयुवादिभ्योऽण् ( परु ६०१ » युवन् › स्थविर, होतृ, यजमान, पुरषस, 
आतृ, कुतुक, श्रमण ( श्रवण ), कटक, कमण्डल, कुखी, खखी, द खी, सहृदयः दुहंदय, 
सुद् , दह॑ , सुभ्रात्, दुरभरतृ, वृषल, परिव्राजक, सब्रह्मचारिन् , भनृशष, हृदयासे, इर, 
नवप, निपुण, पिशुन, कुतूहल, चेत्न । श्रातियस्य यलोपश्च । इति युवादिः । 

हन्ह्वमनोक्ा दिभ्यश्च ( प° ६०२ ) मनोज्ञ, प्रियरूप, अभिरूप, कल्याण, मेधाविन्; 
आघ्य, कुट्पत्र, छान्द, द्यत्र, श्रोत्रय, चोर, वृते, विश्वदेव, युवन्, दुपुत्र, यामपुत्र; 
मामङुरू'क, मामड, मामपण्ड, याभक्रुमार, सुकुमार, बुक, अवरयपुत्र, असुष्यपएत्र, अुष्य- 
कुरु, सारपत्र, शतपत्र, इति मनोक्तादि. । 

तस्य पाकमूरे पीर्वादिकणादिभ्य. ङुणवृजाहचौ € पर ६०३ >) ! पीठ, ककन 
ककेन्यु, रामी, करर, वर, डुवर, वद्र, अश्वत्थ, खदिर । इति पील्वादि; । 

२ कण, अक्षि, नख, सुख, कैर, पाद, गुटफ, च्, शर्, दन्त, यष पष्ठ 1 इति क्णादिः। 
तदस्य सज्ञात तारकादिभ्य इतच् ( पर° &०९ ) तारका, {पुष्प, कणैक, मज्ञरी, 

ऋजीष) क्षण, सूत्र, मूत; निष्क्रमण), पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक, 
सुपर, सुकुक, डुखम, कुतूहर, स्तवक, स्तवक, किसलय, पटव, खण्ड, वेग, निद्रा, सुद्रा; 
बुभुक्षा, षेनुष्या, पिपासा, श्रद्धा, अश्र, पुरुक, श्रद्लारक, वर्णक, द्रोह, बह, सुख, दु स, 
उत्कण्टा, भर, व्याधि, वभ॑न् , व्रण, गौरव, शख, तरद; तिरक, चन्द्रक, अन्धकार, गर्व, 
कुमर, सुकुर, हषे, उत्कष, रण, कुवलय, गवै, ध् , सीमन्त, उ्वर, गर, रोग, रोमाच्च, 
पण्डा, कञ्ज, तृष् › कोरक, कष्टो, स्थफुट, फल, कल्क, शङ्खार, शअ्दधुर, कवक, बङुरू) 

श्वभ्र, आरार, कलकः कदम, कन्दल, मूच्छ, अद्वार, हस्तक प्रतिबिगा, विघनतन्व, 
प्रत्यय, दौक्ता, गज! गमदप्राणिनि । इति तारकादि । आङ्कतिगणः। 

इष्टादिभ्यश्च ( प° ६०८ ) इष्ट, पृतं, उपासादित, निगपितः परिगढडित, परिवादित, 
निकथित, निषादित, निपठत, सक्ति, परिकलित, सरक्षित, परिरक्षित, अन्वित, गित, 
श्रवकीणै, आयुक्त, यृहीत, रास्ना, श्रुत, अधीत, अवधान, आतिवित, च्रवधारित, अवक- 
सिपित, निरछ्रत, उपष्ूत, उपाङृत, अनुयुक्त, अनुगणितः श्रनुपठित, व्या छत । इतीष्टादिः । 

सिध्मादिभ्यश्च ( प° ६१० ) सिध्म, गडु, मणि, नाभि, वीज, वीणा, कृष्ण, निष्पाव, 
पासु, पश्व, पशु, हतु, सव्तु; माम, मास । पाष्णिधमन्योदीषंश्च । वातदन्तनरुललाय- 

नामृड च ! जयाधयाकटाकाखा देप! पणं, उदक) प्रज्ञा, सन्थि, कणे, स्नेह, $शीत, 
श्याम, पिङ्ग, पित्त, पुष्क, प्रथु, शद, मण्ड, पत, चट, कपि, गण्ड, मन्थि, श्री, कुरा, धारा, 
वर्ष्मन् , छष्मन् , पक्ष्मन् , पेद, निष्पाद् , दुण्ड । चुद्रजन्तूपतापयोश्च । इति सिभ्मादिः। 

रोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेरुचः ( घु° ६१० ) १ रोमन् , रोमन् , बश, रि, 
गिरि, ककं, कपि, सुनि, पर । इति रोमादिः। 

२ पामन्? वामन्, वेमन् › हेमन्, भमन् , वरु, कदु › वकि, सामन्, उभ्म + 
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कृमि 1 अङ्गात्कल्याणे । चाकोपराढीदद्रणा हस्यत्व च । वि्यगि्युत्तरपदलोपश्नाछृत- 
सन्धे । लक्ष्म्या अच ¦ इति पामादिः । 

२ पिच्छा, उरस्, भ्रुवक, दुवक । जटाकटाकालल कपे । परण, उदक, पड़, प्रज्ञा । 

इति पिच्छादिः 
उयोत्स्नादिभ्य उपसख्यानम् ८ ए० ६११ ) उ्योत्ला, तमिला, कुण्डकः, कुतप, विसप? 

विपा दका । इति अ्योस्खादिः । 
बीद्यादिभ्यश्च ( प° ६१३») त्राह; माया, शाला, रिखा, माला, मेखला; केका, 

अष्टका, पताका, चमन्, कमंन् , वमैन् , दण्डा, सज्ञा, वडवा, कुमारौ, नौ; वीणा, वराकाः 
यव, खद । रीरषां्नन । इति यीद्यादिः। 

अश्ञंजादिभ्योऽच् ( प्रु० ६५४ ) अस्, उरस्, तन्द, चतुर, पलित, जय, घट, 
घाटा, श्रध, कदम, श्रम्ल, कूवण । स्वाद्धाद्धीनात् । वर्णत् , अ मरादिराकृतिगण । 

शाखादिभ्यो यः ( प्र० ६२७ `) राला, सुख, शध, जघन, मेष, अश्न, चरण, स्कन्ध, 
स्क; स्कन्द, उरसु , शिरस् , अरय, सरण ¦ इति शाखादिः । 

यावादिभ्यः कन् ( परण ६२६ ›) याव, मशि, रस्थि, ता, जानु, सान्द्र, पीत, स्तम्ब । 
ऋता उष्णलाते । पद्लो लूनविपाते। अणु निपुणे ! पुत्र करचिमे । लात वेदः माष्ठौ ! शल्य 
रिक्तं) दान कुत्सिते तल सूत्रे! दैयप्श्च; ज्ञात अन्ञात। कुभारीक्रोडनकानि च! 
इति यावादिः । 

मक्ादिभ्यश्च ( प्र 8२९ >) प्रत, वणिज् , उरिज् , उप्णिन् , प्रत्यक्ष, विद्धस् › वेदन् » 

पोडन् , विचा, मनस्, नोर शरीरे, जुहत् , कष्ण खगे, चिकीौषैत् , चोर, शु, योध, 
चद्स् , वु, एनस , मरुत् , कर च, सत्वत् , द्याह, वयस् , व्याकृत, असर, रक्षस् › पिशत्चः 
अभरानि, काषाँपण, देवता, बन्धु । इति प्रज्तादिः । 

आद्यादिभ्यस्तसेरूपसंख्यानम् ( प्रु° ६३०) अदि, मध्य, अन्त, प्रष्ठ पावै 
इत्याद्यादिराकृतिगणः । 
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^ न~~ 

विष्णो इद-- 
विष्णो >< इह इति स्थिते “सम्बुद्धौ शाकस्य स्येतावना्षे' इति प्रगृह्यसंज्ञाया 

“प्लुतः प्रगृह्याऽचि नित्यम्" इति अरकरृतिभावे विष्णो इहः इति । प्रगृद्यत्वाऽभावे 
“एचोऽयवायावः इत्यनेन ओकारस्य यथासंख्येन अवादेशे “वष्ण् अव् दहः दत 
जते “लोपः श्ञाकस्यस्यः इत्यनेन अवर्णपूर्वस्य वकारस्य रोपे "विष्ण इह, इति 
जाते “पू्॑त्रासिद्धम्?? इत्यनेन “लोपः शाकल्यस्य" इति सूत्रस्याऽसिद्धत्वात् वकारस्य 
विद्यमानव्वेन गुणाभ्राक्ौ “विष्ण इह" इति 1 छोपामावपत्ते विष्णविह इति । 

लचमीच्हछाया- 
रुचमी >‹ छाया इति स्थिते “वै च इत्यनेन तुकि ( उकावितौ )/रुच्मीत् छायाः 

इत्यन्न “क्रां जज्ोन्तेः इस्यनेन तकारस्य दकारे “स्तो श्चुना श्चुः इति दकारस्य 
जकारे “खरि चेति जकारस्य चकारे परसंयोगे “रचमी च्छायाः इति सिद्धम् । 

सञ्च्छम्भुः- 
सन् > शम्भुः इति स्थिते “शि तुक इत्यनेन तुगागमे वकारस्य ““हलन्त्यस्? 

इत्यनेन, उकारस्य ““उपदेशेऽजनुनासिक इत्", इत्यनेन च इष्ंज्ञायां “तस्य खोप. 
इति रोपे च सन् त् शम्भुः इति जाते “शश्छोऽटि? इत्यनेन विकल्पेन शस्य छत्वे 
““स्तोश्चुना श्चुः? इष्यनेन तकारस्य चकारे पुनः “स्तो श्चुना श्चुः" इति नस्य 
जकारे “सजच्छुम्भुःः इति । “श्वरो श्षरि० इति चकारलोपपत्ते “सनृदम्भुः” इति । 
छत्वाभावे रोपे चाद्रते चुत्वे च कते 'सभचक्षम्भु इति तुकोऽभाषे छुसवाभावे च 
नकारस्य श्ुत्वेन जकारे च कते "सज शाम्मुः' इति च सिद्धम् । 

तदुक्तम्-“जद्यौ जचछा जच॒श्ञा जक्षाविति चतुष्टयम् । 
रूपाणामिह तुकदत्वचरोपानां विकर्पनात् ॥* 

उत्थानम-- 
उद् >‹ स्थानम् इति रिथते “उद्. स्थास्तम्भोः पूर्वस्यः, इत्यनेन आप्तः पूर्वसवर्णः 

कस्य स्याद् इति शङ्काया “तस्मादि्युत्तरस्य” इत्यनेन वणान्तराव्यवहितस्य परस्य 
“स्था? इत्यस्य से सति “आद्. परस्य इच्यनेन परस्य “स्थाः इत्यस्य जदिभू- 
तस्य सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णे निश्चिते तस्स्थाने अघोषमहाप्राणग्रयल्ञखाम्यात् तादृशे 
थकारे जाते “उद्थथानम्? इति दक्षायां “क्रो इरि सवण? इत्यनेन पूर्वथकारस्य 



७२८ मध्यकोमुदीस्थ-- 

रोपे “खरि चः, इस्यनेन दकारस्य चर्त्वे “उत्थानम्” इति । प्ते “क्षरो श्ररिखवर्णे 
इत्यस्य वैकल्पिकत्वात् खोपाभवे--““उस्ण्यानस्" इति च सिद्धम् । 

मनोर्थः-- 
मनस् ~ रथः इत्यत्र ' ससज्जषो ङः" इति सस्य रते , करत्वे “रो रि” “वहश्च चः 

इदयुभयोः प्राप्तौ ““वप्रतिषेधे पर कार्यम्” इति सूत्रेण परत्वात् “रो रि» इत्यस्यैव 
प्राप्ते 'भूर्वत्राऽसिद्धम्? इति सूत्रेण “रो रि” इत्यस्य च्रिपादिस्थसवेन असिद्धत्वात् 
“हशि चः” इति उत्वे “आद्गुणः” इति गुणे “मनोरथः” इति सिद्धम् । 

संस्स्कता-- 
सम् >कनां दध्यत्र 'खम्परेभ्यां केतो भूरे” इते सूत्रेण सुडागमे अनुबन्ध- 

रोपे सम् स्कर्ता" इति जाते “समः सुटि” इत्यनेन सुटि सम्बन्धिनि सकारे परे 
सर्वस्य समो स्ते प्राप्ते अलोऽन्त्यस्य इति योगेन अन्त्यस्य मस्य रत्वे अनुबन्ध- 
रोपे सरसकती" इति जाते “अत्रानुनासिकः पूर्व॑स्य तु वा” इत्यनेन रोः पूवेमनुना- 
सिके 'सरसकती' इ ते जाते “खरवस्रानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्थाने विसर्गे 
सं पुकानां सो वक्त॑स्य ” इते वार्तिफेन विष््गस्य सकारे च कते 'सेस्स्कता इति । 
प्रत्ेऽनुनासिकाभवे “अनुनासिकाप्परोऽनुस्वार. इति सूत्रेण अनुस्वारे जाते 
“संस्स्कर्ता, इति च सिद्धम् । त 

{वर्वपः- 

विश्वं पातीति विश्वपाः किबन्त , तस्मात् शसि अनुबन्धरूोपे विश्वपा + अस् 
द्रत्यवस्थाया याच भम् इव्यनेन भसंज्ञा ततश्च “क्रिबन्ता विडन्ता विजन्ताः क्िक्ञ- 
न्ताश्च धातुत्वं न जहतीतिः निद्धान्तानुस्ारं क्रिवन्तस्य धातुष्वेन "आतो धातोः" 
इति-भाकारस्य रोपे परसंयोगे "वेश्वपस' इति, ततश्च सस्य सूतवे “खरवसानयोर्चि- 
सजेनीयः”” इति विसग “विश्वप.” इति सिद्धम् । 

क्रो 
करोष्टशब्दात् ङसि विभक्तो ऊकरेकारयोः इस्सक्ञायां रोपे च छते “विभाषा 

तीयादेष्वःच” इत्यनेन तृञद्धावे चरोष् अः इति स्थिते “ऋत उच्? इति सुत्रेण 
पूवपरयोः ऋकाराकारयोः स्थाने उदद्वेशे रपरस्वे "ष्टुरस्, इति जाते “रात्सस्यः' 
इति खरोपे रेफस्य विसग। "कोष्ट: इति जातम् । 

निजेरसो-- 
निजेरशडडात् प्रथमाद्विवचने ओ समागते “जराया जरसन्यतरस्याम्? इत्यनेन 

जरसादेशे "निर्जरपौ, इति । नच पुत्रे जराश्चब्दस्येव जरसादेशःप्रोक्तोन त निर्जरश्च- 
ब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति वाच्यम्, “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च? 
इति परिभाषया तदन्तस्यापि तत्वतः नन्वेमपि ““निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, 
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इति परिभाषया निर्दिश्यमानस्य जराशब्दस्यैव जरसादेशग्रचत्तिरिति चेन्मैवम् , 
“एकदेदाविल्कतमनन्यवत्? इति परिभाषया जरशब्दस्याऽपि जरखादेश्षविधानात् । 

प्रराम्याम्- 
अक्षो रा = घनं यस्येति बहवीहौ प्ररेशब्दः । तस्य नपुंसकदस्वस्वे इकारे श्रि" 

इति । तस्मात् प्ररिशब्दात् भ्यामि ““एकदेरशविङतसनन्यवच्? इति परिभाषावराव् 
“रायो हदि" इत्यनेन आवे श्रराभ्याम्ः इति सिद्धम् । 

खवेस्याम्- 
सर्वशब्दात् ॐ विभक्तौ ““डेरान्नचा्नीभ्यः” इत्यनेन डेरामि स्वा आम्, इति 

स्थिते “सर्वनाञ्चः स्याइदस्वश्वः इत्यनेन स्याटि आबन्तस्य हस्वत्वे च जाते “सवस्या 
आम्, इति जाते “अकः सवर्णे दीर्धः इत्यनेन दीर्घे “सर्वस्याम्? इति सिद्धम् 

आआभ्यास्- 
इदस शब्दाव् भ्यामि विभक्तौ “त्यदादीनामः इति अत्वे ५अतो गुणे” इति 

पररूपे “इद् भ्याम् इति जति “हक रोपः” इत्यनेन इदभागस्य रोपे प्राप्च “अरो. 
ऽन्त्यस्य? इत्यनेनान्त्यस्य दुस्य रोपे आपे “नान्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारेः 
इति परिभाषया अखोन्त्यविध्यभावे इद्धागस्यैव रोपे अ +-भ्याम्” इति जाते “सुपि 
चः इति दीर्ध॑स्वे प्राप्ते परन्त्वत्र विद्यमानस्याकरस्यादन्तत्वं वतते नवेति ज्ञङ्कायाञ्चं 
५८जआदयन्तवदेकस्मिन्?ः इति एकसिमन्नेवाकारे अन्तवद्धावेन अद्न्तस्वं म्वा दीर्घं छते 
'आभ्याम्ः इति सिद्धम् । 

चतखणा {-- 
चतस आम् इति ध््थिते “न्रिचतुरोः स्त्रियां तिखृचतस्ट"” इत्यनेन चतसरादेशे 

“चत आमः इति जाते “अचि र छतः” इति ऋकारस्य रेफादेशे प्रप्ते “नुमचिर- 
तृञ्वद्धावेभ्यो नुट् पूर्वविम्रतिषेधेनः इति पृवंविप्रतिषेधेन तं बाधित्वा “हस्वनद्यापो- 
नुट्” इति चुटि उटि रित्वाद्यावयवे जाते “चतस नामः इति स्थिते “नामिः इत्य- 
नेन दीघे प्राक्त “न तिरूचतदः इति निषेधे ““छवर्णाज्नस्य णदवं वाच्यम्» इति वार्ति- 
केन णे (चतसणाम्, इति सिद्धम् । 

ज्ञानानि- 
्तानशब्दात् जश्सोर्विंषये “जश्शसो. शिः" इत्यनेन अनेकारुत्वाजश्शसोः शिस्वे 

छते “शि सर्वनामस्थानम्» इत्यनेन "शिः इत्यस्य सर्व॑नामस्थानखक्ञायाम् “नपुंस- 
कस्य क्षरुचः,› इति, युमि “भिद््चोऽन्त्यास्परः› इति योगेनान्त्याजरूपस्य नस्यान्स्या- 
ब्रयवीभूते उकारमकारयोरित्सं्चायां रोपे च “ज्लानम् क्लि” इति स्थिते शकारस्येस्सं- 
्ारोपयोः “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ, इत्यनेन नान्तोपधायाः दीं (ज्ञानानि, 
इति सिद्धम् । 



७३० मध्यक्तोमुदीस्थ-- 

सुधिना- 
शोभना धीर्यस्य सुधि-कुलम् ५“हस्वो नपुंसकेः इति हस्वः, तस्मात् राविभत्तौ 

अलुबन्धरोपे श्लोभनधीविशिष्टस्वरूपग्रघृत्तिनिमित्तेक्याद् भाषितपुस्कत्वेन तृतीयादिषु 
वैकल्पिके पुवद्धवि, पवसे 'सुधियाः इति । पक्ते-असति पुवद्धावे, आङे नाऽस्त्रिया- 
भिति नादेशे सुचिना इति च सिद्धम् । 

पतोचः-- 
प्रति--उपपदात् “अञ्च् धातोः, “ऋत्विग्दश्टफ़ खण्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकरञ्चां च 

इति किनि तस्य स्वापहारे भ्रस्ययश्न्षणेन “अनिदिता हरु उपधायाः ज्खिति? इति 
उपधानकाररूोपे भ्रति >. अच्! इति स्थिते “इको यणचि? इत्यनेन यणि श्रस्यच्? 
दति । तस्मात् शसि शकारस्येत्सं्ञायां रोपे च कृते । प्रत्यच् > अस्? इति स्थिते 
“यचि मम्» इत्यनेन भसंज्ञायाम् “अचः” इत्यनेन अलोपे “चौ इत्यनेन पूर्वस्या- 
णो दीर्घ सस्य सत्वे विख श्रतीचः' इति सिद्धम् । 

अमुना- 
अदसु-शब्दात् टाविभक्तो ^“व्यदादीनाम.» इत्यनेन अस्वे “अतो गुणे” इत्यनेन 

पररूपे “अदसोऽसेदादुदो मः” इत्यनेन अकारस्य उत्वे दस्य च मष्वे अमु +-आः 
दृति जाते नाभावे कर्तव्ये “न मुने इस्यनेन सुस्वस्यासिद्धत्वाभावबोघनात् “लेषो 
न्यसखि" दत्यनेन विसक्ञायाम् । “जडो नाऽस्त्रियाम्, इत्यनेन टा--इत्यस्य नादेशे 
'असरुना' इति सिद्धम् । नच सुत्वस्यासिद्धप्वात् “सुपि च, इति दीधः स्यादिति 
वाच्यम् “न मुने, इत्यनेन कते च नाभावे नासिद्धस्वमित्यस्य।पि बोधनात् । 

धनूषि- 
धनुप्-शब्दात् जश्शसोर्विषये धनुष् अस्! इति स्थिते “जश्शसोः शिः दति 

क्षौ कृते अनुबन्धकरोपे “शि सर्वनामस्थानम्” इत्यनेन सवेनामस्थानसन्तायां “नपुस- 
छस्य क्षरचः” दति जुमि अनुबन्धरोपे “सान्तमहतः सयोगस्य” इत्यनेन सान्तसयो- 
गस्य उपधाया दी “नश्चापदान्तस्य श्छ” इत्यनुस्वारे “नुम्विसजनीयशग्यंवायेऽ- 

पि इति सस्य षत्वे संयोगे च कृते "धनूषि? इति जातम् । 

भवति- 
भूसत्तायां धातुः अकर्मकः । तस्मात् “ल. कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्य. इति 

सूत्रेण “खरे कपोतन्यायेन” कर्तरि दशसु रुकारेषु प्रापेषु “वतमाने खय्* इत्यनेन 
भूधातो्वतमानक्रियाचत्तिव्वात् रुटि अनुबन्धरोपे “भू. क' इति स्थिते “रस्य इत्य- 

धि्कत्य “तिक्चसन्नि” इत्यनेन एते अष्टादश खादेशाः प्रासाः “रः परस्मेपदम्"” 
इत्यनेन अष्टादशानामप्येषां परस्मैपदसक्ता सेज।ता, “तङानावात्मनेपदम्” इत्यनेन 
तदभत्याहारान्तःपत्तितानां नवानामास्मनेपदसंक्ञा जाता, एवं तिबादयः परस्मेपद्- 



प्रश्नोत्तर्तेखनयप्रकारः । ७३९ 

सक्ता, ताद्यश्च आत्मनेपदसंज्ञा, रेषां मध्ये अत्र परस्मेपदसंज्ञिनः प्रत्यथाः स्युः ¶ 
किसुताप्मनेपदसंन्निनः ? इत्याकाङ्त्ताप्यां “रोषास्कक्तैरि परस्मेपदम्” हस्यनेन अस्य 
(“भू धातोः ) आत्मनेपदनिमित्तहीनस्वात् कर्तरि परस्मैपद् प्राक्त, परस्मेपदसक्तिनां 
नवनां मध्यात् कतमेन भाव्यभित्याकात्तायाम्-““तिडस्त्रीणिन्नीणि प्रथममष्यमोत्तमाः” 
इति क्रमात् त्रयाणां त्रिकाणां भथम--मध्यमोत्तमसंज्ञासु जातासु रुब्धत्रथमादि- 
सत्वानां तिदस्त्रयाणां वचनां भरत्येकमेकवचन-द्धिचन-बहुवचनसन्चासु अत्न प्रथमेन 
भाव्यम्, उत मध्यमेन उत उत्तमेन ! इति शङ्कायां “षे भरथमःइति प्रथमपुरुषो भवितत. 
युक्तस्तथापि त्रीणि वचनानि। एषां मध्यात् कतमेन भाग्यमित्याकां क्षायां नटुयेकयोद्धिव- 
चनेकवचनेः” इत्यनेन अत्र एकवचनस्य विवन्ञायां प्रथमपुररेकचचने तिपि, तिपः पका- 
रस्य इत्संज्ञायां कोपे च “तिङ.शित्सार्वधातुकम्” इत्यनेन तिपः साव॑घातुकसंक्ायां 
“सार्वधातुकार्धघातुकयोः” इत्यनेन गुणे प्रासे “भूसुवोस्तिडि* इस्यनेन गुणनिषेधे 
“कतरि शप्?” इत्यनेन शपि अनुबन्धरोपे, दित्वात् “तिडश्ित्सा्वधातुकस्* इत्यनेन 
सार्वधातुकसंक्ञायां “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इन्यनेन उकारस्य गुणे ““एचोऽयवा- 
यावः" द्त्यनेन मोकारस्य अवादेशे “भवति, इति सिद्धम् । 

पवाञ्चक्षे-- 
एधूघातो्टिटि “द्जादेश्च गुरुमतो तुच्छः इत्यामि “आसः” इति रिटि रोषे 

“करञ्वानुप्रयुज्यते किटि" इति किदपरके कृजनुप्रयोगे "ध् जम् क किद्, इति जाते 
किटः स्थाने थासि ““ङिटि धातोरनभ्यासस्य” इति दिते "एध् आम् क़ क थस्! इति 
जाते पूर्वोऽभ्यासः" इति अभ्याससक्तायाम् “उरत्? इत्यनेन अभ्यासऋवणस्य अत्वे 

रपरस्वे “एध् आम् कर् क थास इति स्थिते “हलादिः शेषः” इत्यनेन रेफस्य रोपे 

“कुहोश्चुः” इत्यनेन कस्य च्व मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे च कते “एधाञ्चक़ थास्! 
इति स्थिते “थासः से" दश्यनेन थास. स्थाने से आदेशे “खट च इति आधधातु- 

कत्वे “आर्ध॑धातुकस्येड्वरादैः इति इटि भरे '“एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति निषेधे 

'“जदेक्षभ्रत्यययोः,” इति षत्वे ““एधाञ्चक्वे' इति । अच्र “असंयोगाल्िर् कित्” इति 

कत्वात् “ङ्किति च” इति गुणनिषेधो बोध्यः 1 

स्रातोत्- 
अत्घातोद्धुडिः अजादित्वात् ““जाडजादीनाम्» इत्यनेन जडागमे “जारश्च इति 

चरद्धौ छृतायां ठुडस्तिपि “इतश्च” इतीकाररोपे मध्ये चौ तस्य सिचि अुबन्धरोपे 
“आत् स् त् इति स्थिते “अस्ति सिचोऽपक्ते इतीडागमे “आधंधातुकस्येड् वलादेः” 
इति सिचः इटि “इटि ईटि" इति सिचो रोपे तस्याऽसिद्धप्वात् सवणंदीरघाप्राक्षावपि 
सिजनरोप इकादेशे सिद्धो वाच्यः इति रोपस्यासिद्धत्वात् सवणंदीच 'आतीत्? इतिप 



३२ मधष्यकोमुदीस्थ- 

जघान- 

हनधातोख्टि तिपो णलादे्ञे द्विष्वे हरादिः शेषे च “हहन् अः इति स्थिते 
“कुहोश्चुः इत्यनेन अभ्यास-हकारस्य श्षकारे “अभ्यासे चर्चः इति जश्त्वेन जकारे 
“हो हन्तेञ्णिन्नेषु"” इति हस्य घकारे अत उपधायाः, इति उपधाबद्धौ “जघान इति । 

गोपायाञ्चकार- 
गुषु धातोः “परोक्ते छिद्” इति छिटि प्राप्ते तस्बाधिस्वा “ुपू धूपविच्छिपणिप 

निभ्यः जायः? इति नित्यमायग्रत्यये प्राते “आयादय आर्धधातुके वा इति विकल्पेन 
सायम्रत्यये करते तस्यार्ध॑धातुकसक्तायां चिरि “कास्यनेकाच आम् वक्तन्यः, इत्याम्म- 
त्यये तस्याधंघातुकख्ायां “अतो रोपः दत्यरोपे “आमः” इति कियो लुकि चट 
क्त्वास्परस्ययङूकणेन गोपायामित्यस्य छदन्तववात् प्रातिपदिकत्वेन सुदुत्पत्तौ “क्रन्मे- 
जन्त.” इत्यव्ययत्वात् “अव्ययादापसुप. इति तस्यापि कि गोपायासिष्यविष्ट 
“क्रञ्चानुभयुञ्यते किटि” इति छिदुपरकङकनि अनुप्रयुज्यमाने “गोपायास् कर चय्, 
दति स्थिते अच्र छ्टिस्तिपि तिपो णलादेशे अनुबन्धरोपे द्विपे अभ्यासं्ञायाम् 
“उरत् इत्यभ्यासचऋवणंस्य अकारे तस्य रपरस्वे च जते गोपायाम् "कर् छर अः इति 
भूते “हखादिः रोषः इति ररेपे “कुदोश्चु.» इत्यभ्यासककारस्य चते मस्यापदान्त- 
स्वादनुस्वारे परसवे जकारे “अचो ज्मणिति” इति बद्ध पारत्वाद्राधिष्वा “ सार्वधातु- 
काधंधातुकयो. इति गुणे “उरण् रपरः” इति रपरे च जाते “अत उपधाया.” इति 
बद्धौ गोपायाञ्चकार इति सिद्धम् } 

अत्रेट-- 
चृहधातोरंडिः तिपि अनुबन्धरोपे “सदादिभ्यः रनम्” इत्यनेन श्नमि शकारम, 

कारयोरिखं्तायां रोपे च कृते “अय् ऊुप्वाङूुम्न्ययायेऽपि" इति णत्वे (तृणह् त्? इति 
जाते ““लुङ्लडः०» इत्यनेन अटि "तृणह इम्" इत्यनेन इमागमे अतृ ण इ त्, इति जाते “जदुगुण» इत्यनेन गुणे “हो ढः” इति उस्वे हर्डन्थादिना तलोपे “क्लरं 
जशोऽन्ते” इत्यनेन पदान्तत्वात् ठस्य डत्वे “वाऽवसाने” इति च्व अतृणेट्, इति । 

अचूचुरत् 
स्तेयाथंक ्वुर्, धातोः “सत्यापपाश्रूपवीणातूरुश्छोकसेनारोमत्वचवर्मवर्णचूर्ण- 

खुरादिभ्यो णिच् इति सूत्रेण णिचि अनुबन्धरोपे “पूगन्तरुधूपधस्य च इति गुणे 
भ्चोरि' इति * जाते “सनादयन्ताधातवः इति धातुसन्लायां धातुत्वार्द्धिडिः तिपि 
जडागमे ““च्छिः लुडि" इति च्छो “णिश्रिद्ुखुभ्य- कर्तरि चङ्” इति च्रेश्चङि चटडनयो- 
रित्संक्ञायां खोपे च “इतश्च, इति तिपः इकाररोपे 'अचोरि अ त्! इति जाते “भेर् 

निटि" इति णेछपि “णौ चद्युपधाया हस्व. इ्युपधाहस्वत्वे “अचुर् अ त् इति 
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जाते “चिः” इत्यनेन द्विखे “हरादि. रोषः” इति ररोपे “दीघो रघोः इति अभ्या- 

सस्य दीघंस्वे अचूचुरत् इति सिद्धम् । 
भावयति- 

मवन्तं प्रेरयति "भावयति" । अयम्भाव.-देवदत्तो यञ्वा भवति; त याजकः 
मररयति, इत्यादर्थे भूधा्वर्थस्य  ख्यकर्त्तां यञ्वा तस्य यञ्वभवने प्रचतेयिता योज- 
कादिः प्रयोजकः, तक्निष्ठाया म्ररणायां भूधातोः “हेतुमति च” इति णिचि, वृद्धौ अवा- 
देशे, 'माविः इति णिजन्त । तस्य “सनाद्यन्ताधातवः इति धातुसंज्ञायां ख्टि 
तिपि इपावितौ शपि गुणे यादे "भावयति" इति सिद्धम् । 

अचीकमत- । 
उकारेत्सन्ञकात् कम" धातोः “कमेर्णिड्» इति सूत्रेण णिडि अनुबन्धरोपे “अत 

उपधायाः? इत्यनेन बद्धौ “सनाद्यन्ताधातव.'” इत्यनेन ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां ङि 
तत्स्थाने आत्मनेपदस्य प्रथमयुर्षैकःववद्ायां तम्रत्यये “काम् इ तः इति जाते “च्छ 
लङि" इति च्छो तस्य “णिश्रिदरुखुभ्य. कर्तरि चद्” इत्यनेन चडि अनुबन्धरोपे 
कास् इअ तः इति स्थिते “णेरानेटि” इत्यनेन णेरोपे "काम् ज तः इति स्थिते 
“णौ चलयुपधाया हस्वः इति अत्ययरकणेन णेचश्चङ्परत्वाद् उपधाया हस्वे 
“कम् अ तः इति जाते “चडि” इत्यनेन कमो दिखे “पूर्वोऽभ्यासः”? इत्यनेन अभ्या- 
ससंक्तायां “ह रादिः शोषः” इध्यनेन मलरोपे कं कम् अ तः इति जाते "कुहोश्चुः; 
इत्यनेन कस्य चस्वे “सन्वह्लघुनि चङ्परेऽनग्रोपेः” इत्यनेन सखन्वद्धावे कृते “सन्यत.” 
इत्यनेन अभ्यासाकारस्य इत्वे “चिकम् अ तः इति जाते “दीर्घोरूधोः” इत्यनेन अभ्या" 
सेकारस्य “चः इत्यस्य दीव “छडलड लृङ्दवड्दात्त.” इत्यनेन अज्ञस्य अडागसे 
रित्वादाद्यावयवे जाते अचीकमत इति सिद्धस् । 

लिण्डिठ-- 
शिष्धातोखोटि मध्यमयुरेकवचने सिपि “रुधादिभ्यः श्रम्" इति श्नमि शम- 

योरिस्संज्ञायां रोपे च॒ सेद्यपिच्च, इति सेर्हिखे ““इुक्षरभ्यो देथ.” इति है्धित्वे 
श्नसोरल्लोपः” इस्यज्ञोपे सिच् ष् धिः इति जते “जरां जु क्सिः इति षस्य जश्त्वेन 
डकारे श्ना श्रु. इति धस्य ढत्वे “नश्चापदान्तस्य क्रि” इति नस्यानुस्वारे “अनु- 
स्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवण शिण ड ढिः इति जते “रो क्षरिसवर्णेः 
इति डस्य रोपे “श्ण्डि" इति ! पके “क्षरो क्षरी"ति डरोपाभवे श्िण्ड्टिः इति । 

अतिष्ठिपत्- 
शा गतिनिवृत्तौ, इति धातुः । अत्र धाव्वादेः षः सः दति षस्य सच्चे “निमित्ता- 

पाय नैमित्तिकस्याप्यपाय. इति परिभाषया निमित्तस्य षत्वस्य अपाये ( नाशे ) 
नैमित्तिकस्य शटत्वस्याप्यपाये “स्था, इति । तस्मात् “हेतुमति च” इति णिचि ण्यन्त- 



७३४ मध्यकोमुदीस्थ - 
पि क 

स्वात् “सनायन्ता धातवः” इति धातुसंत्तायां छुडिः तिपि इपावितौ “लुङरुद्ः” 
इत्यडागमे मध्ये च्छो ““णिनिदुसुम्यः कतंरि चङ्, इति चडि अनुबन्धरोपे “णि- 
च्यच आदे्लो न स्यात् , द्विसे कव्ये इति निषेधात् इस्व पेक्तथा पूं “चडि” इति 
द्वित्वे अभ्यासखे “शपूर्वा. खयः इति सरोपे अभ्यासहस्वे चतवं “चद््युपधायः 
हस्वः”? इच्युपधाया हस्वे “णेरनिटि” इति णिरोपे “सन्वज्ञधूनि चङ्परेऽनग्लोपे”? 
इति इत्वे षते खे “तिष्ठतेरित्” इति इत्वे अतिष्टिपत्? इति । 

चिकोषति- 
कर्तमिच्छति "चिकीर्षतिः । कृधातोः “धातो. कमणः समानकवृकादिच्छायां वा” 

इति सनि अनुबन्धरोपे खन॑ः आर्धधातुकत्वेन “आघंघातुकस्येड्वरादेः” इति इडागमे 
भ्रापधे “एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्?” इति निषेधे “अभ्छ्नगमां सनि? इति दीधे “द्रको 
क्ष इति कित्वात् गुणाभावे “ऋत इद्धातो. इति इत्वे रपरस्वे किर सः इति भूते 
“सन्यङोः? इति दिखे अभ्यासकाये “हि चः इति दीर्घ षवे “चिकीर्षः इति जाते 
““सनायन्ताधातवः इति धातुसन्ञायां खूटि तिपि शपि अनुबन्धरपे “अतो गुणे 
इति पररूपे च करते "चिकीषति" इति सिद्धम् । 

बोभवाञ्चकार- 
भूधातोः “धातोरेकाचो हर्दे क्रियासमभिहारे यङ” इति यड “यङोऽचि च” 

इति रोपे प्रत्ययलन्षणेन यडन्तत्वात् “सन्यङोः इति दिवे अभ्यासस्वे अभ्या- 
काये “गुणो यड् लुंकोः? इत्यम्यासस्याचो गुणे बोभू? इति जाते प्रत्ययरुक्षणेन 
यडन्तत्वात् “सनाद्यन्ता धातव.” इति धातुत्वात् “परोक्ते किट्” इति किटि “कास्य- 
नेकाच आम्वक्तव्यः" इत्यामि तस्य “आर्धधातुक रोष.: इत्याधेधातुकत्वे “सावंधातु- 
कार्धधातुकयोः” इत्यनेन उकारस्य गुणे अवादेदो च छते “जामः' इति खिट लुकि 
“छुजचालुप्रयुज्यते छिटि'” इति किटपरकस्य कृजोऽनुभ्रयोगे बोभवाम् छ छिद् इति 
स्थिते किटः स्थाने तिपि तिपः स्थाने “परस्मैपदानां णर्तसुस्थख्धुसणल्वमाः”” इति 
णि अनुबन्धकोपे “ङि टे धातोरनभ्यासस्य” ईत द्वित्वे अभ्यासत्वे “उरत्” इतिं 
उः स्थाने अत्वे पररूपे ““'हुरादिः दोष.» इष्या दहरः दोपे “कुहोश्चुः › इत्यभ्यासस्य 

लुते 'बोभवाम् च क अ, इति जाते “अचो ल्णिति? इति र, इत्यस्य चद्धौ रपरे 
मस्यानुस्वारे परसवर्णे च कृते “बोभव च्वकार, इति सिद्धम् । 

वमेवस्यत- 
पुनः पुनरतिशयेन वा वतेते इति विग्रहः । श्वातोरेकाचो हरादेरित्यादिना चत्- 

धातो्ंडि “सन्यङोः इति द्विखे “उरत्, इव्यभ्यासऋकारस्यातवे, रपरे , हरादिशेषे 
““रीगृदुपधस्ये"ति अभ्यासस्य रीगागमे सति शवरीदृत्य, इत्यस्य (सनाद्यन्ताः 
इति धातु कुटि आत्मनेपदे त-प्रस्यये शपि पररूपे रेरेप्वे “वरीदृत्यते, इति । 
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भूयते- 
स्वया, यया, अन्यैश्च भूयते, । स्वतकर्तैकं, मसकतकम् , अन्यकवृ कं भवन्- 

[+> क 

मित्यर्थः । अन्न भूधातोः “छः कर्मणि च भवे चाकमेकेभ्यः"” इत्यनेन भावरूपाथं 
“वर्तमाने खद्,” इति रूटि ““भावकर्मो. इत्यनेन आत्मनेपदे तम्रत्यये, “^तिङशित्ा- 
व॑धातुकम्"› इति सार्वघातुकसन्ञायां “सार्वधातुके यक्" इति यकर अनुबन्धरोपे 
कित्वादुगुणाभावे देरेस्वे (भूयते, इति सिद्धम् । 

घरयति- 
घरं करोति आचष्टे वा इति विग्रहे धट-शब्दात् "तत्करोति तदाचष्टे, इत्यनेन 

णिचि “अतो खोपः, इति-अ-रोपे तस्य स्थानिवद्धावादत उपधाया इति द्धयभवे 
कि न द धतु्वाल्कटि तिपि (सार्वधातुका्धंधातुकयोः" इति गुणेऽयादेशे “घटयति इति । 

चिकीषौ- 
क्रधातोः सनि अनुबन्धकोपे “इको क्ट" इति सनः कितवे “अज्छनगमां सनि 

इति धातोदीर्चे “ऋत इद्धातो-» इति इत्वे रपरप्वे किं" इति दक्षायां “सन्यङोः 
इति द्वित्वे अभ्याससंक्ञायां “हलादि, शोष इत्यनेन रेफस्य रोपे “ङुहोश्वुः, इति 
चुत्वे “हछि च» इति दीर्ध सनः सस्य षत्वे “चकीषे, इति भूते “सनायन्ता धातवः"? 
इत्यनेन सन्नन्तस्य धातुसखंज्ञायाम्, ““अप्रस्यत्यात्' इत्यनेन अप्रत्यये “अतो रोप.” 
इति सनोऽकाररोपे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे स्ीत्वात् टापि अनुबन्धरोपे 
सवर्णदीर्चै तस्मात् सौ “हल्डयाभ्य.» इति तस्य रपे “चिकीषा, इति सिद्धम् 1 

जीणेः- 
ज वयोहानौ इत्यस्माद् धातोः क्तमत्यये ककारस्य इत्संताकोपयोः, “ऋत 

इद्धातोः इति द्वे रपरत्वे दीर्घै च “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द्, इतिसूत्रेण 
क, ५५. [क ७९ #=  ¶~ 

नत्वे तस्य णवे स्वादिकायें “जीणेः, इति सिद्धस् । 

जग्धम्-- 

अद्-भक्षणे धातोः “निष्ठा, इति सूत्रेण कर्मणि क्तप्रत्यये अदौ जग्धस्य किति 
इति जग्धादेदो, 'कषस्तथोर्धोऽध” इति तकारस्य धत्व, जग्धधः इत्यत्र क्षरो श्रि 
सवर्णे इति पवंधकारलोपे नपुसके सौ स्वोरमि जग्धम्, इति रूपस् । 

रान्तः- 
॥१। 

उपक्नामनाथकात् (शम, धातोः क्तम्रव्यये “वा दान्त-शान्त-पूणै-शस्त-स्पषटच्छुन्न- 
| प्ताः» इति निपातनादियोऽमावे “अनुनासिकस्य किञ्छलोः ङ्किति" इति दीधे मस्या- 

नुस्वारे पग्वर्णे स्वादिकाये च कृते “शान्तः, इति सिद्धम् 1 
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उच्छुनः-- 
दुजोश्चि गतिच्द्धयो.'दति धातुः । अत्र रोकारशेत् । ततश्च उदुपसर्गक-श्िधातोः 

शद्धयथं “निष्ठा” इति सूत्रेण निष्ठाप्रत्ययै प्राप्ते, का नाम निष्ठा इति जिन्ञासायां 
“क्तक्तवतूनिष्टा" इति नि्ासं्ा क्क्तवतोरिति उभयोः भ्राप्तौ, “तयोरेव छृत्यक्तख- 
खथ, इति क्तप्रत्यये अयुबन्धरोपे “उतश्च तः इति स्थिते ओदितश्च, इत्यनेन 
तकारस्य नत्वे “पूर्वत्राऽखिद्धम्"” इति तस्यासिद्धत्वात् “वचिस्वपियजादीनां किति% 
इति सम्प्रसारणे “सश््रसारणाच्यः, इति पूर्वरूपे “उत् शु नः इति जाते “हर.” इत्य 
नेन दीर्घे “दितो निष्ठायाम्? इति इडभावे “शश्छोऽटि” इति छत्वे उदः तकारस्य 
श्चुस्वेन चकारे करदन्तत्वाव् सौ अचुबन्धरोपे सकारस्य सूतवे विसे “उच्छः, इति । 

सुधां त्षौरनिधि मथनाति- 
अन्न समस्प्रदानस्वाविवक्तायास् अकथितं चः इत्यने सुधायाः कर्मत्वे कर्मणि दिती. 

~ ¢ (1 

या" इति द्वितीया । सीर्निधिस्तु युख्यं कमांस्स्येव इति तत्रापि द्धितीया । 

शाम् स्वगे गमयति-- 
ात्रवः स्वर्ग गच्छन्ति, तांश्च कश्चत् प्रेरयति इति शत्रून् स्वरम गमयति, अन्न 

““गतिबुद्धिभरत्यवसानाथेशब्दकर्माकर्मच्ाणामणि कर्तां स णौ इत्यनेन अण्यन्ताव- 
स्थायां कर्तारः शत्रवः ण्यन्तावस्थायां कमव भजन्ते । “कर्मणि द्वितीया” इति 
द्वितीया । स्वर्गस्तु सुख्यमेव कमं इति तत्रापि द्वितीया । 

ॐपरयाजप्- 

राज्ञः समीपमिति विग्रहे सामीप्यवाचिनोपखब्देन “अव्ययं विभक्ति ” इत्या- 
दिना समासे “श्रथमानिर्दिष्टं समास उपसस्जनम्ः इव्युपशब्दस्योपसज॑नसे “उप- 
सजन पूर्वम्” इति पूर्घोनपाते “उपराजम् ङख. इति जाते “सुपो धातुप्रातिपदि- 
कयो. इति उसो लुकि “अनश्च इति टचि अनुबन्धरोपे भसन्ञायां “नस्तद्धिते 
इति टिरोपे समासत्वात् सौ “नान्ययीभावादतोऽभ्त्पञ्चम्याः'” इति खोरमि पूर्वरूपे 
“उपराजम्, इति । 

भूतपूधेः- 
पूर्वं अम् , भूत खु इत्यरोकिंकविग्रहे “सह सुपा” इत्यनेन समासे समासत्वात् 

“करृतद्धितसमासाश्च इति अ्रतिपदिकसक्तायां “सुपो घातुप्रातिपदिकयोः इति 
सुपो कि प्पूर्वभूतः इति स्थिते “प्रथमानिर्दिष्टं समासं उपसर्जनम्” इत्यनेन द्वयो- 
ग्प्युपसर्जनसंक्ायाम् “उपसर्जनं पूर्वम् इति विनिगमकाभावात् उभयोरपि पू 
निपाते प्राप्ते “भूतपूर्वे चरट्» इति निर्देशात् भूतशब्दस्य पूर्वनिपाते “पूकदेकाविच्त?१ 
न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् सौ रत्वे विसर्गे च तस्सिद्धिः ¦ 
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सन् १९५० 

मध्यकौमु्या भवादिगणान्तविभक्तयर्थसमासभागेषु पञ्चाः । 
जमी ईशा , उ उमेक्ञः, चक्रिण्ठौकसे, चिदरपम् › एतन्युरारिः, अदित, 
सन्छुम्भुः, पुस्कोकिरः, सर्पिंष्कल्पम् , कस्कः, खुक्मीच्छाया, हरिःेते, हरि 
स्फुरति, देवा इह, अहर्गण., पुना रमते, एष विष्णुः, रामेषु, सर्वेषाम् , विश्व- 
पः, कोष्टा, खियै, वृत्रः, अस्माभिः, असकौ, तदन्ती, सपमांसि, एषु केषा- 
्चन दशानां प्रयोगाणासेव विशेषसू्रनिरदे शपूटकं साधुतभ्रकार. प्रदश्चंनीयः १९ 
मवक्ति बभूवतु", आतीद् ; न्यषेधत्, जगाद, नेदतु , आनर्च, गोपायाञ्चकार, 
तीयात् , पपतु", अद्घत् , उवोढ, गाधेत, एणेत् , णुः, एतेषु केचिदष्ठौ 
भ्रयोगा एव विरेषसूत्रोरुटरेखयुर.सर साध साधनीयः ., १० 
रेखिष्यमणगेषु सूत्रेषु चतणों सूत्राणां म््येकं सोदाहरणमथं विषदयत । ८ 

येनाङ्ग वकार, इत्थंभूतलक्षणे, कवृंकम॑गो. कृति, यस्य च भवेन भाव- 
रक्षणम् , यतश्च निर्धारणम् , उभयभ्रासतौ कर्भणि, साधकतमं करणम् । 
गोत्रेण गाग्यं 1 जटाभिस्तापसः ! अभ्नये स्वाहा । कटे आस्ते । पापात् विभेति । 

एतेषु पूर्व॑पदेषु या खलु विभक्तय सन्ति तासां विधायकसुत्राणि किखत ९ 
अधिहरि, पञ्चगङ्गम् , शडकुाष्वण्डः, महावेयाकरणः, कुपुरुषः, अनश्वः, 
प्रचायः; कुम्भकार › पूरवरा त्र , द्धिनावस् , चित्रगुः, एषु पञ्चानां प्रयोगाण्ं 
समासनामोस्लेखपूर्वकं साधुस्वं दशंयत । 

सन् १९५० 

मध्यसिद्धान्तकोमुद्ा नियतभागे प्रश्नाः 
सर्व प्रश्ना समानाङ्गभागिनः । एषु यथेच्छं केचन पञ्चैव समाधेयाः 
दत्, जघनिथ, अयु", निरियात्, डा, सुषुषुपत् अजुहवुः, पिपूतः, 

अपारिष्टाम् , फेयर.--एषु यथेच्छं पच्च प्रयोगाः ससूत्रनिटंशं साघनीयाः । १० 

तरेसतु ननंष्ट, अदीपि, असावीत्, ववरिथ, अकिपत् , अनृणेट् ; अक्तत, 
र्यात् , गरहाण--एषु पञ्च प्रयोगान् सुष्टु साधयत । १७ 
अपीपिडत् , अचीकरतत् › अपीपवत्, वाजयति, दु्यषति, ईस्संति, चश्चयंते 
समिधिता, कटयति--एतेषु पञ्च प्रयोगान् सूत्रनिर्टेश्शपुरस्सरं सधु 

साधयत । ९० 

व्यतिद्धुनीते , आयच्छते, अध्यापयति, तायते, उदुम्बरः फल पच्यते, 

००० 49 
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वसन् दद, प्रयाणीयम् › शक्यम् › बत्य, आर्यगृह्यः--एतेषु यथासम्भवं 
विग्रहवाक्यप्रदश्चंनपुरस्सर ससूर््रनिदैशव्य पञ्चानां साधनं विधेयम् । ,.. १० 
नन्दनः, तन्दपरिखजः, विश्वम्भरः, सुशर्मा, जीनः, चक्राणः, दात्रम् , रागः, 
अवतारः दहिष्वा--एतेषु विग्रहपरदर्चनपुरस्सर पञ्च रूपाणि साधनीयानि ... १० 
देव्यम् , वाशिष्ठः, कौरव्यः, शद्रः, ।पौरस्त्यः, शौवस्तिकम् , कापित्थम् 
रावणिकः, मातृभोगीणः, कपियम्-एषु विग्रहवाक्यम्रदश्लेनपुरस्सरं ससू- 
त्रनिर्देदाञ्च पञ्च रूपाणि साधु साधनीया । ९० 
मनो्कम् › सात्ती, दन्तावरुः, चतुर्धां, अतिधीवरी, शाङ्गरवी, उक्थशाः, 
दिवस्पुत्राय, यज्ञस्य, पोँस्या--पतेषु पञ्चानां रूपाणां सविग्रह सूत्रोपन्या- 
सपूर्व॑कञ्च चिरोषकार्याणि प्रदश्चंयत । १० 

सन् १९५१ 
मध्यकोभुदया नियतभागे प्रश्नाः। 

सृचनाः--एषु सप्तषु परभु यथेच्छं केचन पञ्चैव समाधेयाः । 
अघसत्, ईयत्., अजागर. ददरिद्रौ, अध्यये, अर्गविता, जुहवांचकारः, 
हेयात् , आरत्, अनेनिजस् । एषु पञ्चग्रयोगान् सु साधयत । - १० 
नर्तिष्यति, खाता, भरहिणोति, देभतु., श्टञज्यात् , आनच्छं, अविजीत्, सायात्, 
व्यष्टमत् , अभान्त्सीत् । एषु यथेच्छं पञ्चप्रयोगा. ससूत्निर्देश साधनीया । १० 
अपभ्रथत् › कीतयति, शाययत् , एेध्यियति, पित्सति, जधुक्तत्ति, बनीवच्यते, 
अचाकरः, ओजायते, उत्पुच्छयते । तेषु पञ्चरूपाणि सूत्रनिर्देशपुरस्सर साघु 
साधनीयानि! „ १० 
मुक्ताुन्तिष्ठते, रथेन संचरते, पाययते, अरृम्भि, चिकीषते कट", वसन्तीह 
पुरा छलना , शप्यम् ; प्रेङ्खणीयस् › ब्रह्मोद्यम् › पान्यम् । एतेषु यथासम्भवं 
विय्रहवाक्यप्रद्धनपुरस्सरं ससू त्रनि्दंश पञ्चानां साधनं विधेयमर । .. १० 
जनादनः, यशस्करी विद्या, पुरन्दरः, पण्डितम्मन्य., प्रतिश्ीन सुत्वा, 
स्थावर, कारणा, सुपानः । एषु विग्रहवाक्यम्रदङ्चनपुरस्सर पञ्चरूपाणि 
सम्यक् साध्यानि । १० 
वात्स्यः, गौधेरः, कौसल्यः कैदार्यम् , उक्करीय" यौप्माकीण., हाछिकम् , 
आच्रमयम् , शाक्तिक, सार्वभौमः । एतेषु पञ्चानां विग्रहवाक्य प्रदशर्य सूत्र 
निर्दैशपुरस्सरं सम्यक् साधनं विधेयम् । १० 
आभिधानीयकम् , कंशवः, म्रष्ठः, जतिथ्यम् , शार्वरी, सौपर्णेयी, शूर्पणखा, 
श्वेतवाः, दिवस्थृषठ, कौञ्जायनः । एतेषु पञ्चानां प्रयोगाणां सविग्रह सृन्रोप- 
न्यासपूवंकच्च विरोषकार्यांणि मदश्ंनीयानि । १० 



प्रश्चोत्तरतेखनप्रकारः । ७३७ 

सोमयाजी- 
सोमेनेष्टवान् = सोमास्यरूताविक्ेषरसेन याग इतवान्-सोमयाजी । सोमेनेति 

करणे उपपदे भूतां कतय यजधातोः “करणे यजः"? इति सूत्रेण णिनिप्रत्यये अनु- 
बन्धरोपे “अत उपधाय.” इति बद्धौ उपपदसमासे सुपो कि “सोमयाजिन्" इति 
भूते, तैस्मास्सौ अनुबन्धरोपे “सौ चः इत्यनेन नान्तस्योपधाया दीर्घे हर्डयादिना 
सुरोपे “सोमयाजी?” इति । 

प्रक्ःय--~ 

छ्धातोः “समानकवृंकयोः पू्वंकारे” इति क्त्वाप्रत्यये अनुन्धलोपे कित्वाद् 
गुणाभवे क्त्वा? इति जाते, प्रशब्दः प्रकषं नस्य “कुगतिप्रादयः? इति क्त्वान्तेन 
नित्यसमासे “समासेऽनजृपूर्वे क्त्वो ल्पप्? इति स्यपि अनुबन्धरोपे कृदन्तत्वात् सौ 
“कत्वातोऽसुनूकसुन.* इत्यव्ययस्वात्^“अव्ययाद्पूसुप.इति तस्य छुकि श्रक्त्यः इति। 

गाज्ानति-- 

राजेवाचरतीति विग्रहे "राजन्, इति भ्रातिपदिकात् “सर्व॑भ्रातिपदिकेभ्यः किब्वा 
वक्तव्य.” इति क्विपि क्रिपो लुकि प्रत्ययलन्तणेन किबन्तत्वात् “सनाद्यन्ता धातवः” 
इति धातुसक्षायाम् “अनुनासिकस्य क्विन्चरोः क्ङिति" इत्यनेन उपधादीर्ं "राजान् 
इति जाते तस्मार्रूटस्तिपि शपि अनुबन्धरोपे राजानति इति सिद्धम् । 

दयखलम्- 
वे अङ्गुलीभ्रमाणमस्येति विग्रहे “तद्धिता द्विगुसमासे “प्रमाणे रः» “द्भिगोर्नि- 

म्.» इति ठुकिं यणि द्भयङ्गुकिः शब्दात् ” तत्पुरुषस्याज्घुरेः संख्याव्ययादेः, इत्यनेन 
मासान्ते अचि तस्मिन्परे “यस्येति चः, इति इकारलोपे समासत्वात् सौ अमादेशे 
(द्रयङ्ुरम्" इति । 

र{ज्जन्यः-- 

राज्लोऽपत्यमिति विग्रहे “राजश्वशुरात्” इति जातिवाचिनो राजन् शब्दात् यत् 
प्रयये भसक्तायां “नस्तद्धिते” इति प्रा्षस्य टिरोपस्य “ये चाभावकर्मणो.” इति 
प्रह्किति भावे तद्धितान्तत्वात् सौ विभक्तिकार्ये "राजन्यः" इति सिद्धम् । 

परटपटाकरोति- 
"पटत्, शब्दात् डाचिविवक्तिते “डाचि बहुं द्व भवतः इति दिवे “अव्यक्तानु- 

करणाद् ्यजवरार्धादनितौ डाच इति डाचि प्रत्यये “नित्यमाम्रेडिते डाचीति क्त 
व्यम्? इति वार्तिकेन पूवंपटतूसम्बन्धिनस्तकारस्य पररूपत्वं विधाय "पट परत् डाः 
इति जाते डत्वाष्िरोपे प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ विभक्तिकारये "परपराकरोति, इति । 

४५७५ अथ 



७३८ मध्यकोमुदीस्थ- 

मदौयः - 
मम जयं (मदीयः, इत्यत्र “युष्मदस्मदोरन्यतस्यां खञ्च" इति मूत्रेण चाच्छै सुपो 

छक छस्य ईयादेशे “रत्ययोत्तरपदयोश्च " इत्यनेन अस्मदोर्मपय॑ःतस्य मादेरो “म अद् 
ईय! इति जाते “अतो गुणे” इति पररूपे विभक्तिका्ये च करते मदीयः, इति ! 

ष्रदविमा- 
खदोर्मावः श्रदिमेव्यत्र “प्रष्वादिभ्य इमनिभ्वा'” इति इमनिचप्रस्यये इकारचका- 

रयोरोपे “खदु इमन्, इति जाते “रतो हरूदेकंघो." इति अऋकारस्थाने रकार वयचि- 
भम्» इति भसंस्तायां “2:» इत्ति दकारोत्तरवरि-उकारस्य खोपे श्रदिन्' इति जति 
प्रादिपदिकस्वात् सौ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ” इति उपधादीरधं हटडथादिरोपे 
नलोपे स्रदिसाः इति जातम् । 

सचिका- 
सवेनाश्नः स्वं्ब्दात् अकचुप्रत्यये “सर्वकः इत्यस्मातस्त्रीव्वविवक्ायाम् (अजा- 

दयतष्टाप्? इति टापि सवका! इति जते श्रत्ययस्थार्कासूर्वस्यात इटाप्यसुप” इति 
सूत्रेण वकाराकारस्य इत्वे जआबन्तत्वात् स्वादयुत्पत्तौ सुल्ेपे “सर्विंकाः इति सिद्म 

पचन्ती- 
पचधातोः इातृप्रत्यये "पचत् इति स्त्रीतवविवच्षायाम “उगितश्च । इति डीपि 

डपावितौ लक्षौ च (आच्छीनदयो्यम् इति नुमि सौ (दख्डयाबिति सुरोपे 
(पचन्ती, इति । 

य!रशी-- 
त्यदादिषु चशोऽनारोचमे कञ् चः इति कुप्रत्यये "याश इनि, ततः स्त्रीत्वे 

धदिड्ढाणनिःत्यादिना ङीपि यस्येति चः इन्यनेन मस्याऽकारस्य न्दोपे विमक्त्यादि- 
कर्थं श्यादसी' इति । 

कमारी-- 
बाल्यवाचकात् कुमारशब्दात् स्त्रीस्वविवक्ञायां (वयसि प्रथमे इति डीपि 

“डथापूप्रात्तिपदिकेःति स्वाचुतपत्तौ हदडयाबिति तस्य लोपे @मारीति 1 
वामोरूः-- 

चामौ उरू यसया", इति विग्रहे वामोरशब्दात् स्त्रीत्वविवक्ञायां संहतशफलच्तण- 
वामर! इति उ. ्त्यथे सवर्णदीर्े विभक्तिकार्े "वामोरूः इति रूपम् । अच्र 
प्रातिपदिकग्रहणे लिद्विरिष्टस्यापि हणम्, इति स्वादयत्पत्तिर्बोध्या । 

इति श्रीरामचन्द्रश्चाङ्तप्रश्नोत्तरटेखनप्रकारः समाप्तः । 
[ककव ११, ६। १, ९। १ | १ १॥ १, , ̂ मिं 


